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z radnice
Vážení čtenáři,

stejně jako většina z Vás si i redakční tým
Informačního listu udělá prázdninovou
přestávku. Na toto červnové číslo proto
naváže dvojčíslo červenec – srpen, které
vyjde až počátkem září. Po celou dobu
prázdnin však můžete dál zasílat své
příspěvky či inzeráty, a to až do poloviny
měsíce srpna.

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
Lékařská pohot.
155
Policie ČR
158
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
150
Hasiči Mokropsy
2 5164 0150
Pohotovost plyn
244 472 811–2
Pohotovost voda
602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení
800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
Co se v Informačním listu dočtete tentokrát?
Jak Karel IV. do Černošic zajel, jak rychle
mohou jezdit kočárky, co je třeba učinit,
aby si člověk zazpíval v opěře, jak dopadli
fotbalisté a jak chutnají bigbeatové návraty.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Mateřská školka versus kulturní sál, nebo
zájem veřejnosti versus zájem investora?
V jedné z předchozích informačních zpráv o průběhu jednání městského zastupitelstva jsem vyjádřil naději, že vědomí základní shody na
tom, co je v investiční oblasti pro další rozvoj města potřebné, se po
několika letech ne příliš plodných debat s opozičními zastupiteli stává
natolik zřetelné, že bude možné výrazně zrychlit akceschopnost městského úřadu v jeho úsilí o realizaci potřebných investic. Bohužel život
a průběh posledního zasedání městského zastupitelstva mne rychle
vyvedl z omylu, a to způsobem, který bych opravdu nečekal.
Pro lepší porozumění procesu investičního
plánování bude asi užitečné si připomenout,
jak se ve věci investičního plánování postupuje podle pravidel, která mimo jiné schvalují
a doporučují pravidla platná v EU:
Města si mají nejprve na základě širší shody
dosažené na základě veřejné diskuze pořídit tzv. Strategický rozvojový plán. Do tohoto
plánu se mají zahrnout všechny potřebné, uvažované a vykomunikované investice v horizontu deseti i více let. Důvodem k požadavku
na takto široce založené investiční plánování
je mimo jiné i snaha vytvořit prostor pro plynulé čerpání dotačních prostředků na realizaci
projektů, které třeba mohou přesahovat horizont působnosti i několika volených zastupitelstev. Město Černošice si takový Strategický
rozvojový plán pořídilo už někdy v letech 2004
až 2006, a pokud si to správně pamatuji, byl
zastupitelstvem schválen jednomyslně.
Postup po schválení Strategického rozvojového plánu je rovněž standardizován. Jednotlivé odbory městského úřadu sledují všechny
dotační výzvy a v předstihu připravují žádosti
na čerpání dotačních prostředků tam, kde
je identifikována shoda mezi vypisovanou
výzvou a naším Strategickým rozvojovým plánem. Všechny žádosti jsou pak s plnou vážností připravovány s maximální odbornou
podporou tak, aby byly v soutěži s projekty
jiných žadatelů schopny obstát.
V oblasti rozsáhlejších investičních projektů
jsme v posledních čtyřech letech identifikovali shodu mezi skutečně vypsanou výzvou
a naším rozvojovým plánem dvakrát. Jednou

6

to byl případ úpravy přednádražního prostoru
v Mokropsech z výzvy Cyklostezky. Zde jsme
uspěli s naším projektem Bike + Ride – získali jsme příslib dotace 92 procent. Podruhé to
bylo ve výzvě Rozvoj předškolního vzdělávání,
kde jsme uspěli s naším projektem Mateřská
škola v lokalitě Vápenice (dotace cca 68 procent). Tento úspěch považuji za zcela unikátní,
a to s ohledem na mimořádné překážky, jež
bylo třeba překonat při vlastní přípravě projektu. Jmenovitě bylo zapotřebí získat od soukromníků pozemky, které by umožnily napojení našeho městského pozemku, bylo třeba
vybudovat vodovod a kanalizaci a přístupovou
komunikaci, bylo nezbytné nalézt ve vedení
města shodu v tom, co představuje kapacitně optimální projekt, a rovněž bylo třeba
poměrně velmi komplikovaně získat souhlasy
sousedních majitelů s tímto projektem. Celkově to představuje zhruba dva roky poměrně
intenzivní práce. Mimořádnou komplikací pak
bylo i to, že po krajských volbách se zcela změnila pravidla pro akceptaci projektů a hlavně
celkově vypisované maximální částky na jeden
projekt, což v praxi znamenalo následující:
Po diskuzi ve vedení města, kdy místostarostka
prosazovala spíše kapacitně co největší stavbu
školky s minimálně čtyřmi třídami, zatímco
místostarosta se klonil spíš ke stavbě menší,
dvoutřídní, jsme nalezli shodu nad projektem
školky se třemi třídami s tím, že k jejímu zafinancování bude užit i výnos z plánovaného
odprodeje současné jednotřídní MŠ v Topolské. Byl zpracován projekt, jehož plánovaná
realizace se pohybovala v řádu čtyřiceti mili-

z radnice
onů s předpokladem dotace v řádu cca třiceti milionů. Po krajských volbách se rozšířila informace, že maximální dotační částka
bude jen dvacet milionů. Protože nebyl s ohledem na termíny výzev už žádný čas, jak zahájit projekční práce úplně od začátku, přistoupili
jsme k razantní redukci projektu při zachování
nastavené kapacity tří tříd a ostatních parametrů vydaného stavebního povolení. Výsledkem
pak byl projekt s celkovou cenou za realizaci
v řádu cca 32 milionů s tím, že 15 milionů bude
v případě úspěchu financováno z dotace a 10
bude získáno z prodeje současné MŠ Topolská, zbylá část z úvěru. Vlastní nový požadavek na rozpočet města by byl tedy maximálně
7 milionů, za který by město získalo investici
v hodnotě 32 milionů. Považuji za mimořádný
úspěch města, že se nám tento projekt nakonec
podařilo před Regionálním operačním programem Středočeského kraje obhájit a byli jsme
s ním v obrovské konkurenci úspěšní.
Až sem je to docela pozitivní příběh. To nečekané a pro mě nepochopitelné začíná až teď.
Současně s informací, že jsme byli úspěšní
v žádosti o dotaci na mateřskou školku, se
objevila informace, že je rovněž možné žádat
o dotaci na nákup a vybavení kulturního sálu.
Předpokladem k podání této žádosti je pak již
podepsaná kupní smlouva nebo podepsaná
smlouva o smlouvě budoucí na jeho nákup.
Někteří zastupitelé (kolegyně místostarostka
a kolega Kořínek) usoudili, že by tuto dotaci
bylo možné použít na nákup suterénu v právě
dokončované části Centra Vráž, a začali
s investorem vést privátní jednání o tom, jak
by se to mohlo provést. Výsledkem těchto privátních jednání pak byla smlouva o koupi
suterénní části jednoho z dokončovaných
objektů v provedení holoprostor (betonový
výlitek) za částku 7,3 milionů korun. A to prý
po slevě ze strany investora. Další nutné investice k zajištění funkčnosti prostoru by pak
podle vlastní úvahy účastníků jednání byly
v rozsahu tří milionů, zatímco podle odborně
zpracovaného projektu by to bylo minimálně
milionů osm. Údajným důvodem k těmto pri-

vátním jednáním pak byla snaha dostát jakémusi smluvnímu závazku ze strany města, a to
přesto, že dva nezávislé právní posudky dovozovaly, že takto zformulovaný závazek města
neexistuje. Kupní smlouva na částku 7,3 milionu (prý po slevě) za holoprostor pak byla
zastupitelům, jako osobní iniciativa jednoho
ze zastupitelů, vskutku předložena i přesto,
že existují dva znalecké posudky, které stanovují cenu tohoto produktu podle vyhláškových
cen na 3,5 milionu a podle tržního odborného
odhadu na částku 5,6 milionu!!! Obávám se, že
podpis takové smlouvy by mohl zadat důvod
až k trestnímu stíhání.
Za odměnu, že investor umožní městu koupit si tento prostor o minimálně dva miliony dráž, než je jeho znalecká hodnota, by
pak zastupitelé podle předloženého návrhu
museli současně v jednom balíčku ještě hlasovat i pro změnu územního plánu, který by
umožnil legalizaci tzv. věžičky, a zároveň by na
jedné z ploch přilehlých k Centru Vráž umožnil vybudování dalšího bytového domu o minimálně pěti bytových jednotkách. Vskutku
vyvážená smlouva! Investor by totiž neotevřel
debatu o vrácení „daru“ tří milionů korun,
které nám v minulosti vázaně dal na budoucí
nákup nějakého, nijak nespecifikovaného prostoru v jeho objektech, z nichž již muselo
město smluvně vydat dva miliony za svůj ve
stejné smlouvě uzavřený závazek zlikvidovat
na své náklady objekt starého dřevoazbestového kulturního domu.
Zažil jsem v politice ledacos a umím si představit, že osobní vztahy, případně i nějaké širší
politické záměry mohou vést k tomu, že se
zastupitelé podobnými návrhy musí zabývat,
a umím si i představit, že může dojít i k jejich
prosazení. Pokud na to město má a pokud
taková osobní iniciativa fatálně neohrozí něco
jiného, jednoznačně podstatně potřebnějšího.
Což ale zjevně nebyl tento případ. Na nákup
kulturního sálu by bylo třeba mít okamžitě
zajištěný úvěr ve výši minimálně 14 milionů
tak, aby taková investice měla vůbec nějaký
smysl (podotýkám, že odboru kultury se ani
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po intenzivní snaze nepodařilo vymyslet, co
by se v tomto sále mělo pořádat a co zároveň není možné pořádat kdekoliv jinde). Po
zaplacení kupní ceny a realizaci vybavení
sálu bychom teprve mohli začít čekat, zda se
naše žádost o dotaci dočká nějakého úspěchu.
Pokud by náš projekt vybrán nebyl, šla by celá
investice k tíži města.
Na hladké zajištění financování projektu nové
MŠ, kde jsme dotaci na rozdíl od předchozího
případu již získali, je třeba mít zajištěno úvěrování v rozsahu cca 17 milionů. Celkový úvěrový rámec na obě akce by tedy byl přes třicet milionů. Stanovisko naší úvěrující banky
k takové míře zadlužení bylo nedoporučující. Zastupitelé tedy museli řešit otázku, zda
upřednostnit financování nákupu kulturního
sálu nebo výstavbu mateřské školky.
A věřte nebo ne, zastupitelé zvolení za Věci
veřejné (Černošické), Sociální demokracii, TOP09
a Nezávislé skutečně hlasovali pro nákup kulturního sálu s tím, že projekt mateřské školky
je možné přepracovat a zmenšit na dvoutřídní
a o několik let odložit, což by mimo jiné znamenalo odmítnout již schválenou dotaci 15 milionů s vědomím, že nová výzva už třeba nikdy
vypsána nebude.
Nebudu pátrat, co zmíněné zastupitele vedlo
k předložení takové v podstatě neuvěřitelné
smlouvy a k následnému souhlasnému hlasování o ní, protože jednoho Sherlocka Holmese
už ve městě máme. Každopádně po odmítnutí
daru v hodnotě dvaceti pěti milionů v podobě
pozemků, který byl odmítnut stejnou skupinou zastupitelů, je to druhé rozhodnutí, kterému nerozumím a mám celou řadu důvodů
se domnívat, že nebylo ve prospěch města.
Je možné, že mezi veřejností skutečně existuje silnější poptávka po kulturním sále než
po mateřské školce, ale tato skutečnost mi až
doposud nebyla na základě řady rozhovorů
se zástupci této veřejnosti nijak zřejmá. Což
ovšem nevylučuje, že je zřejmá těm zastupitelům, kteří pro nákup a vybavení kulturního
sálu za 14 milionu a odmítnutí výstavby MŠ
hlasovali.
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Každopádně síla těchto deseti zastupitelů
nakonec k prosazení zmiňovaného nákupu
nestačila. Zastupitelé ODS i zastupitelé za
Volba pro město zůstali u preference mateřské školky jako pro občany daleko potřebnější
investice, a ten jedenáctý zastupitel, který by
umožnil nákup kulturního sálu, se nakonec
nenašel nebo se možná pro někoho překvapivě
jen nedostavil. Negativním důsledkem této hry
ovšem bylo, že někteří zastupitelé navzdory
odmítnutí předložené smlouvy o nákupu kulturního sálu to nedokázali vyhodnotit jako
signál k tomu, aby se zastupitelstvo seriózně
vrátilo k přípravě na investici do MŠ a nebylo
přijato ani usnesení, které by umožnilo zahájit
přípravu jednání na čerpání uvěrového rámce
na tuto investici.
Na nejbližším jednání zastupitelstva se tedy
bude muset tento orgán znovu k záležitostem
spojeným s přípravou výstavby nové MŠ vrátit,
a to v podobě vyjádření vlastního stanoviska
(souhlasu či nesouhlasu) k poskytnuté dotaci
a v případě souhlasu i v podobě schválení jednání s úvěrující bankou.
Rád bych v závěru tohoto textu požádal zastupitele, kteří byli zvoleni za Věci veřejné (Černošické), Sociální demokracii, TOP09 a Nezávislé, aby přehodnotili svůj negativní postoj
k výstavbě nové mateřské školky, protože
fakt, že se nám na ni podařilo zajistit dotaci
v objemu 15 milionů, považuji za zcela unikátní a pravděpodobně neopakovatelnou příležitost, jak vyřešit problém s tím, že až dosud
jsme každoročně nuceni odmítnout přijetí do
mateřské školky nejméně sedmdesáti žadatelům. Nová mateřská školka může tuto smutnou
skutečnost vyřešit v horizontu jednoho roku.
Já sám už mám děti podstatně starší, ale umím si
stále dobře představit, jak v dnešní ekonomicky
nelehké situaci může přijetí dítěte do MŠ řadě
rodin výrazně ulehčit jejich život, a obávám
se, že v případě opakování hrátek s nákupem
nového kulturního sálu by tato rovnice mezi
vynaloženými prostředky a dosaženým prospěchem pro veřejnost tak přímočaře neplatila.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města

z města a okolí

Nová mateřská školka
je investiční prioritou číslo 1 !!!
Město Černošice se dlouhodobě potýká s nedostatkem potřebných míst
v mateřských školkách. Před pár lety byla dokonce zrušena mateřská
školka v ulici Husova s tím, že byla vydána v restitučním nároku a nová
majitelka se rozhodla v provozování mateřské školky nepokračovat.
Několik vlaštovek v podobě privátního poskytování předškolní výchovy
také nemůže celkovou neuspokojenou poptávku z kapacitních či finančních důvodů kompenzovat. Dlouhodobým záměrem vedení města je
proto vybudovat školku novou.
Byla vybrána jedna z nejhezčích lokalit v Černošicích, která je zároveň relativně i v geometrickém „středu“ města. Bylo možno naplánovat
i velkoryse pojatou zahradu a také vlastní objekt
školky byl architektonicky navržen velmi zdařile. Kapacita školky je naplánována na cca 70 dětí
a její investiční náročnost se pohybuje kolem 32
miliónů Kč. Město tolik vlastních zdrojů nemá,
a proto se již několik let snaží o získání dotace.
Stavební povolení na realizaci školky je již vydáno,
jsou přivedeny potřebné inženýrské sítě a je vybudována příjezdová komunikace. A zhruba před
měsícem přišla konečně radostná zpráva! Městu
byla poskytnuta dotace ve výši 15 miliónů Kč
na výstavbu školky. Přišli jsme s návrhem zbylou potřebnou část financovat z úvěru cca 17 mil.
Kč, který bychom po dokončení nové školky částečně splatili prodejem nevyhovující staré školky
v Topolské ulici. Zde se předpokládá prodej
tohoto objektu, který je možno použít i k bydlení,
za 10 mil. Kč a pokud se podaří uvést do provozu

i ulici Mateřídouškovou a tím zrušit věcné břemeno vjezdu k sousednímu domu přes pozemek
stávající školky, tak i více. Zbylá část úvěru, tj. 5 – 7
mil. Kč, by jistě byla přijatelnou cenou za realizaci
nové školky v hodnotě cca 32 mil. Kč.
Bylo pro nás proto šokující, když na posledním
zastupitelstvu přišli zastupitelé za Věci Černošické, za TOP 09 a za ČSSD s návrhem ODMÍTNOUT poskytnutou dotaci na školku a bankovní úvěr použít na koupi prostor v centru Vráž
s nejasným využitím. Celková cena tohoto prostoru by byla 17 mil. Kč (7,3 kupní cena za „holoprostor“ a 9,3 za dostavbu a vybavení dle odborného rozpočtu). Tento návrh naštěstí o JEDEN
hlas neprošel! Dále je svoláno zastupitelstvo
na 13. 7., kde se bude hlasovat o přijetí dotace
a schválení úvěru na výstavbu mateřské školky.
Vyzývám tímto všechny, kteří upřednostňují
mateřskou školku před kulturním sálem, aby přišli její financování a tím i realizaci podpořit!
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
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Omluva. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem byl konfrontován s informací, že
někteří majitelé nemovitostí, jejichž fotografické záběry se staly součástí kalendáře „Černošice–
město plné krásy“, se neztotožnili s umělecky kreativním přístupem předního českého fotografa
a autora několika desítek fotografických kalendářů pana Ludvíka Jakuba, s nímž přistoupil ke
zpracování městem zadané zakázky. (Pro přesnost uvádím, že zakázka byla koncipována jako
pořízení dvanácti fotografií architektonicky cenných vil, nacházejících se na území města a zachycených v různých ročních obdobích v kontextu s dobově kostýmovanou ženou, doprovázených
odborným textem o předmětné nemovitosti, který by mapovat původ a historii stavby.)
Do průběhu pořizování zadaného uměleckého díla jsem se necítil být oprávněn jako laik zasahovat a od pracovníka odboru kultury, jenž se na přípravě kalendáře podílel, jsem během práce
na této zakázce nezaregistroval žádné vážné výhrady vznesené majiteli nemovitostí, kteří byli
přímými účastníky fotografování svých nemovitostí. Nebyl proto ani důvod, aby z mé strany
byl iniciován podnět vedoucí k nějaké zásadní žádosti o korekci zvoleného pojetí. Vlastníkům
nemovitostí, kteří celkový výsledek zadaného díla–jak je fotograf Ludvík Jakub nakonec pojal
a zpracoval–nyní nevnímají pozitivně, tímto sdělením veřejně vyslovuji svou lítost a omluvu,
jak jsem na zasedání zastupitelstva přislíbil.		
Mgr. Aleš Rádl, starosta města
Ohrazení. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, ohrazujeme se proti nevhodné prezentaci fotografií našeho vlastnictví, cenných staveb našeho města, pro kalendář „Černošice
2011 – město plné krásy“. Je všeobecně známo, že mezi autory těchto budov patřili významní
čeští architekti jako Jan Kotěra, František Roith, Osvald Polívka, Karel Stráník nebo Miloš
Hořejš. Dlouhá desetiletí jsou tyto obytné domy považovány za rodinné stříbro Černošic a o
jejich hodnotě svědčí mimo jiné také jejich zápis do seznamu kulturních památek Čech.
Kalendář měl být podle původního záměru představitelů naší obce, který nám byl sdělen,
prestižní ukázkou zdejších dvanácti významných vil a staveb. Většina z nás dala k jejich fotografování ústní souhlas v dobré víře, že vedení Černošic, jako zadavatel kalendáře, tento svůj
záměr splní. Hodnotná architektonická díla se však stala pouhým pozadím pro fotografie vyzývavě stylizovaných, spoře oblečených modelek, které pózují před objektivem Jakuba Ludvíka,
vyhledávaného módního fotografa erotických záběrů krásných nahých žen, hereček a zpěvaček, smyslných kalendářů, např. Banco Casino, fotografií pro „sexy“ tiskoviny apod. Tento žánr
fotografií se pochopitelně zcela rozchází s obrazem, kterým by naše město mělo představit své
vynikající historické pamětihodnosti.
Jsme pobouřeni a pociťujeme morální újmu, že zadavatelé kalendáře tímto způsobem zneužili
nejen naše nemovitosti, ale i naši důvěru. Od kalendáře se distancujeme a žádáme, aby byl stažen z prodeje. Do budoucna upozorňujeme vedení města, že bez řádně předloženého záměru,
písemně uzavřených smluv a bez možnosti posoudit náhled hotového díla před jeho otištěním
nedáme souhlas k jakékoliv publikaci fotografií našich domů.
Ing. Arch. Anna Štancová, MUDr. Otakar Štanc, Mgr. Martin Helikar, Akad. mal. Helena Konstantinová,
Marie Davidová, JUDr. Olga Humlová, MUDr. Jiří Knapp, Akad. mal. Tamara Beranová
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Z činnosti Technických služeb města Černošice
1–Stromořadí pokácených přestárlých topolů
v ulici Školní nahradila v jarních měsících
výsadba šestnácti dubů letních, kterou provedli
pracovníci technických služeb. Mladé stromy se
zdárně ujaly a již nyní plní estetickou a hygienickou funkci. Vadou na kráse je skutečnost,
že někteří řidiči parkují mezi vysazenými duby
a ničí čerstvě založený zelený pás.
2–Město zakoupilo nový mechanizační prostře1

dek – malotraktor VEGA 36, kterým bude zajišťována především zimní údržba chodníků a místních komunikací. Díky přídavnému zařízení
je však nový stroj využíván rovněž při údržbě
veřejné zeleně.
3–Pracovníci technických služeb v minulých
dnech rozšířili a upravili plochu parkoviště před
firmou Komex v blízkosti městské pláže a výrazně
tak zvýšili nabídku parkování.

2

3
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Je první třída ve vlaku z Černošic do Prahy opravdu drahá?
Od poloviny června České dráhy značně rozšířily nasazení jednotek City Elefant na trati Praha
– Beroun. Tato nová vozidla by měla nyní jezdit již na všech vlacích v celé trati z Prahy do
Berouna. Pouze na vlacích ukončených v Řevnicích budou do poloviny prosince stále ještě nasazovány staré pantografy. Poté by i je měly nahradit Elefanti. Navíc by měla být ve špičce pracovního dne část vlaků prodloužena z hlavního nádraží přes Libeň do Úval, čímž Černošice získají
nové přímé spojení s východní částí Prahy.
Mnoho cestujících z Černošic však v nových jednotkách kritizuje oddíl 1. třídy, který v každé třívozové jednotce zabírá 1. patro jednoho z vozů
(jde však o pouhých 23 sedaček z celkové kapacity jednotky 310 míst). A to i přesto, že ČD byly
dlouhodobě kritizovány za nedostatečnou kulturu cestování. Oddíl 1. třídy v jednotkách City
Elefant má tedy pohodlné cestování umožnit
těm, kdo jsou ochotni trochu více si připlatit za
ještě kvalitnější cestování, než je v oddíle 2. třídy
moderního vozidla. Většině cestujících se však
zdá, že oddíl 1. třídy slouží pouze zaměstnancům
drah s režijními jízdenkami a pro ostatní zájemce
je příliš drahý. Je tomu však opravdu tak?
Jízdné 1. třídy nabízené ČD není ani zdaleka
tak nevýhodné, jak se zdá. Obyčejné jízdné
v 1. třídě skutečně je o 50 % dražší oproti jízdnému ve 2. třídě. Při pravidelném cestování je
však situace jiná. Např. měsíční traťová jízdenka
(bez zákaznické karty, jejíž zakoupení přináší
slevu 25 %) z Černošic do Prahy hl. n. stojí 840
Kč. Za cestování 1. třídou zaplatí cestující 1008
Kč, tedy pouze o 20 % více. Čtvrtletní jízdenka
na téže trase vyjde zájemce na 2220 Kč ve 2.
třídě, resp. 2664 Kč v 1. třídě, tedy rovněž o 20
% více. Při 60-ti cestách do Prahy a zpět (během
platnosti čtvrtletní jízdenky) tak příplatek za 1.
třídu na 1 jízdu činí pouhé 3,70 Kč.
1. třídu lze využít i s doklady PID
Velká část obyvatel Černošic však využívá pro
své cestování jízdní doklady Pražské integrované
dopravy (PID), kde nabídka 1. třídy neexistuje.
Přesto však i s doklady PID lze 1. třídu využít.
V tomto případě je nutné si nejdříve obstarat tzv.
zákaznickou kartu (In-kartu), která sama o sobě
opravňuje držitele k cestování se slevou 25 % při
jízdě podle Tarifu ČD (lze využít třeba pro víkendové výlety po republice). Tato karta se prodává
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s tříletou platností za 990 Kč (tedy 330 Kč ročně)
a je na ni zapotřebí dokoupit tzv. časový doplatek pro 1. vozovou třídu. Vlastnictví takového
doplatku opravňuje držitele In-karty s jakýmkoli jízdním dokladem platným pro 2. třídu (tedy
včetně jízdních dokladů PID) cestovat v 1. třídě.
A jaká je cena tohoto doplatku? Prodává se v několika variantách: týdenní za 200 Kč, měsíční za 700
Kč, čtvrtletní za 1650 Kč a roční za 3500 Kč. Nejvýhodnější je tedy varianta roční. Uvažujeme-li
během roku (po odečtení dovolené) o cca 220 cestách z Černošic do zaměstnání v Praze, pak příplatek za 1. třídu činí cca 8,70 Kč na jednu jízdu. Je
to více než u předchozí varianty, ale vlastní jízdné
je při použití tzv. pražské tramvajenky výhodnější.
Ani tato částka není nijak zvlášť vysoká, aby si
zájemci o komfort nemohli připlatit za možnost
cestovat pohodlně v oddíle 1. třídy. Navíc cestující získává slevovou In-kartu, která mu umožní
cestování o 25 % levněji jakýmkoli vlakem ČD
(např. při víkendových výletech), navíc pokud je
ve vlaku zařazena 1. třída, lze i zde bez dalšího
doplatku cestovat v pohodlnějším voze.
Malé srovnání s automobilem
I zde si každý může vybrat vůz lidovější i luxusnější a podle toho se liší pořizovací cena. Za
pohodlí se i zde platí. A ne málo. Zatímco lidový
vůz, který cestu do zaměstnání také zvládne, lze
pořídit i za 300 tis. Kč, ceny pohodlnějších aut
začínají minimálně na dvojnásobku. Uvážíme-li
životnost auta 10 let (komu však vydrží tak dlouho
při denním dojíždění do práce) a 220 pracovních
dní ročně, pak v ceně vozu nalezneme jakýsi příplatek za pohodlí ve výši neuvěřitelných 68 Kč na
jednu jízdu. Proti takové částce je nabídka za příplatek v City Elefantu doslova lidová.
Bližší informace v osobní pokladně ČD a na
webových stránkách dopravce www.cd.cz

z radnice

Doprava v Černošicích doznala mnohých vylepšení
Na základě jednání s Českými dráhami, které proběhlo v únoru letošního roku, došlo k několika
vylepšením na místních vlakových zastávkách.
V železniční zastávce Černošice bylo zavedeno hlášení o zpoždění vlaků, byly zde umístěny nové odpadkové koše, opraven přejezd přes
koleje a v okolí nástupiště byly odstraněny náletové dřeviny.
Na zastávce v Mokropsech došlo rovněž
k úpravě zeleně, hlavně k odstranění náletových
dřevin. Byl zde vymalován podchod a čekárna,
na nástupišti byly umístěny nové odpadkové
koše a opravena střecha nad vlakovým nástupištěm, která shořela při požáru vlaku na jaře
tohoto roku. V krátké době budou vyznačeny
na obou nástupištích bezpečnostní zóny a na
zastávce v Černošicích přibude informační
nástěnka odboru kultury, která občany seznámí
s připravovanými kulturními akcemi pořádanými městem.
Informační panel a plošina
Vedle výše uvedených zlepšení se připravují
další. V současné době jednají společně odbor
dopravy, Městská policie Černošice a SÚS
Kladno se Správou železniční dopravní cesty
(SŽDC) o možnosti bezprostředně informovat
řidiče motorových vozidel pomocí informačního panelu se světelným nápisem v případě, že
bude porucha na železničním zařízení a závory
budou staženy. Řidiči by tak byli včas informováni o tom, že město je neprůjezdné, měli by
možnost zvolit si jinou trasu a neskončili by
v zácpě a bez informací.
Se SŽDC rovněž jednáme o instalaci přepravní
plošiny pro občany se zdravotním postižením
a matky s kočárky v zastávce Mokropsy, a to za

pomoci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Nové dopravní značení
Na černošických komunikacích byla v minulých
dnech obnovena stávající vodorovná dopravní
značení, především přechody pro chodce,
nově byla umístěna vodorovná dopravní značení „Pozor děti“ před mateřskou školou v Karlické a v ulici Dr. Janského u Základní umělecké
školy. Kvůli bezpečnosti bylo dále upraveno
dopravní značení v ulici Střední v okolí mateřské školy, další dopravní značení pak přispělo ke
zklidnění dopravy v okolí městské pláže.
Podněty a upozornění vítáme
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám
posílali a posílají své poznatky, podněty a upozornění ke zlepšení vlakové, autobusové, ale
i automobilové dopravy ve městě. Prosíme, aby
tak činili i nadále, a to na e-mailovou adresu:
alena.sediva@mestocernosice.cz nebo na tel.:
606 370 324 nebo 251 081 529. Na závěr si dovolujeme popřát všem pěkné a teplé léto, hezkou
dovolenou a dětem vydařené prázdniny.
Alena Šedivá, odbor dopravy

Upozornění pro občany se zdravotním postižením
Vlakové soupravy City Elefant umožňují kvalitní
přepravu osob se zdravotním postižením.
O možnosti přepravy se lze informovat
na webových stránkách Českých drah
na adrese: www.cd.cz v rubrice ČD bez překážek.

Nepřekážejte prosím autům svozové firmy

Odbor dopravy žádá všechny obyvatele města, aby ve středu,
což je svozový den bioodpadu, zaparkovali své automobily tak,
aby nebránily svozové firmě bioodpad odvézt.
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Kumpána ohrožovali nožem
a poté okradli
V nočních hodinách 25. května přijala městská policie oznámení, že
na pozemku v ulici V Dubině se pohybuje rusky mluvící muž. Majiteli pozemku sdělil, že byl napaden nožem a okraden dvěma muži,
se kterými předtím seděl v restauraci. V součinnosti strážníků městské policie a hlídky Policie ČR se podařilo oba podezřelé muže vypátrat. Celou věc šetří Policie ČR jako podezření z trestného činu loupežného přepadení.
Kradená rajčata zaplatili–23. května v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení, že tři mladíci ukradli v krámku Večerka
tři keříky rajských jablíček. Hlídka podle popisu
sděleného prodavačem pachatele krádeže
dopadla. Ti vzniklou škodu uhradili.
Devastoval trávník sportparku–26. května
v odpoledních hodinách přijala městská policie
oznámení, že vozovku v ulici Radotínská znečistil hlínou nákladní automobil, který poté poškodil i trávník ve sportparku Berounka. Strážníci zjistili vlastníka i řidiče nákladního vozidla a celou věc předali stavebnímu úřadu k dalšímu opatření pro podezření z porušení stavebního zákona.
Vyhláška platí pro všechny–27. května v nočních hodinách přijala městská policie telefonické
oznámení o rušení nočního klidu na soukromém pozemku v ulici Střední. Hlídka na místě
zjistila, že se tu hlučně baví několik lidí. Strážníci je poučili, že po třiadvacáté hodině vyhláška
města ukládá dodržování nočního klidu. V případě nedodržení vyhlášky by se dopustili přestupku a hrozilo by uložení blokové pokuty.
Nakupovali bez placení–celá série drobných
krádeží se škodou do dvou set korun postihla
prodejnu Billa. Mezi 29. květnem a 9. červnem
chytily prodavačky hned čtyři drobné zloděje,
kteří se snažili s ukrytým zbožím projít pokladnami bez placení. Za krádeže uložili strážníci
zlodějíčkům ihned na místě blokové pokuty.
Neplatil a obtěžoval hosty–29. května ve večerních hodinách oznámila obsluha baru U sedmiček, že jeden z hostů se v podnapilém stavu
dožaduje další dávky alkoholu, odmítá zaplatit,
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obtěžuje hosty a nechce opustit prostory baru.
Hlídka městské policie na místě zjistila opilcovu
totožnost, vyzvala ho k zaplacení útraty a poté
z baru vykázala.
Řidič tlačil hořící auto–1. června ve večerních
hodinách došlo v Mokropsech k požáru osobního motorového vozidla. Automobil poté, co
začal před mokropeskou pekárnou hořet, stačil ještě jeho řidič dotlačit až před mokropeskou
hasičskou zbrojnici. Tam se požár podařilo uhasit. Příčinou zahoření byla pravděpodobně technická závada.

Zraněný ležel na peróně–2. června byla městská policie požádána o součinnost při prověření
oznámení o muži, který údajně ležel v kolejišti
v prostoru železniční zastávky Černošice. Stráž-

z města a okolí
níci proto provedli kontrolu nádraží, nikoho
však nenalezli. Stejnou prohlídku proto provedli v železniční zastávce Mokropsy, kde na
konci perónu skutečně našli ležícího zraněného
muže, kterého se snažila ošetřit kolemjdoucí
žena. Zraněného poté odvezla rychlá záchranná
služba do FN Motol. Celá věc je v šetření Policie ČR.
Výtečníci napravili, co spáchali–6. června
v nočních hodinách přijala městská policie
oznámení o rušení nočního klidu a poškozování
majetku města v ulici Slunečná. Šlo o dva muže
pod vlivem alkoholu, z nichž jeden rušil noční
klid oděn pouze do roucha Adamova. Strážníci společně s hlídkou Policie ČR oba muže

zastihli v chatové osadě Lavičky, kde také zjistili jejich totožnost. Výtečníci se přiznali, že přemístili lavičky z parčíku před mokropeskou kapličkou na chodník, vytáhli označení autobusové
zastávky a rozebrali oplocení okolo kapličky.
Podle slibu, který strážníkům dali, druhý den
uvedli vše do původního stavu.
Nehoda na přechodu pro chodce–8. června
v dopoledních hodinách požádala Policie ČR
městskou policii o prověření oznámení, že
v ulici Vrážská u železniční zastávky Černošice došlo na přechodu pro chodce k dopravní
nehodě. Motorové vozidlo zde zranilo chodce,
který byl poté převezen do FN Motol.
Josef Dovjak, Městská policie Černošice

Dopravní nehoda na železničním přejezdu
Dne 14. června 2010 v 16.45 hodin došlo v obci
Černošice na železničním přejezdu k dopravní
nehodě. Desetiletý chlapec nerespektoval
dopravní zařízení a vstoupil na železniční přejezd v době, kdy se k přejezdu blížil osobní vlak.
Došlo ke střetu chodce a osobního vlaku. Chlapec byl při dopravní nehodě těžce zraněn. Byl
transportován vrtulníkem letecké záchranné
služby do Fakultní nemocnice v Motole.
Nprap. Markéta Johnová, Dis.,
Policie České republiky, Praha-venkov

Poděkování za pomoc a podporu
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k záchraně života mého syna Filipa Barnawi a také za podporu, které se nám dostávalo
během celé doby jeho uzdravování. Jsem vděčná,
že je můj syn naživu a zároveň bych si přála, aby
vše, co se stalo, bylo poučením pro mne a pro
všechny matky, aby víc střežily své děti, ale také
pro všechny, kdož lehkovážně hazardují se svými
životy.
Děkuji, Kateřina Barnawi

Děti, buďte opatrné, znovu
připomíná městská policie

Strážníci městské policie pravidelně chodí do mateřinek a mezi
děti základní školy a v rámci preventivní činnosti seznamují kluky
a holky s pravidly silničního provozu.
V souvislosti s nehodou, při které byl
v minulých dnech těžce zraněn jejich
spolužák, se městská policie rozhodla,
že mezi děti zavítá znovu a znovu
jim připomene, co všechno už se
z dopravní výchovy naučily, jak moc
důležité je těmito pravidly se skutečně
řídit a jaká rizika jim jako chodcům
či cyklistům mohou v dopravě hrozit.
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Černošice pomohly zatopeným Troubkám
Začalo to jako už mnohokrát. Výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu a úvahami, jak moc se tentokrát meteorologové spletli. Za
poslední měsíce jsme kvůli předpovědi počasí sloužili tolik zbytečných
pohotovostí, že většinu varování už přijímáme spíše se skepsí a s pocitem
neopodstatněné paniky. Na druhou stranu jsme zažili situace, kdy nebezpečí kalamit bylo vyhlášeno pro jinou část republiky nebo nebylo vyhlášeno vůbec, a přívalové deště nebo vichřice udeřily neočekávaně zrovna
u nás. Takže ve skutečnosti nikdy hrozící nebezpečí nepodceňujeme. Pouze kvůli rozmarům
počasí nezvykle často měníme své osobní plány a raději všichni zůstáváme poblíž Černošic.
Nevadí nám to, jestliže jsme opravdu potřební, což není pokaždé, ale to už je úděl všech hasičů.
Tentokrát předpověď meteorologům vyšla.
Moravané nejspíš ani nepřemítali, jestli se na ně
během několika let žene další stoletá nebo padesátiletá voda, a začali žádat o pomoc ostatní
kraje.
Povodně berou lidské životy a pro většinu postižených znamenají životní katastrofu. Možná
právě proto vyvolávají v lidech velikou míru
solidarity a skutečné pomoci. V Černošicích
moc dobře víme, co povodeň a její následky
znamenají. Také máme v dobré paměti, že
v roce 2002 k nám přišlo ohromné množství
materiální pomoci a že v zatopených oblastech
nám tenkrát pomáhaly desítky hasičů a civilistů
z celé republiky. Víme také, že lidská sounáležitost neznamená jen reálnou pomoc, je zároveň i obrovskou a nezbytnou psychickou podporou. Takže díky vlastním zkušenostem je naše
město, možná více než jiná místa, připraveno
začít pomáhat.
Ve spolupráci s vedením města jsme nabídli
pomoc do povodní postižených oblastí. Jednalo
se o humanitární pomoc a o nasazení hasičské
jednotky na záchranné a likvidační práce. Distribuce pomoci zatopeným oblastem probíhala přes Operační středisko HZS Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že naše jednotka při povodních v roce 1997 zasahovala
v obci Troubky a má proto určité znalosti místního prostředí, středisko určilo jako cíl výjezdu
naší jednotky opět tuto obec. Nástup naší jednotky byl stanoven na sobotu 22. 5. v 7.00 ráno
a ukončení prací na pondělí 24. 5. odpoledne
v 15.00.
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K tomuto času jsme směrovali všechny přípravy
k odjezdu. Šárka Jerlingová se starala o týlové
zabezpečení jednotky, tzn. o jídlo, pití, kuchyni
a hlavně o hodně kávy. Hasiči připravovali čerpadla, hadice, PHM a osobní výstroj. Zároveň
s tím probíhalo v hasičské stanici shromažďování humanitární pomoci od města i od jednotlivých občanů.
Místní na nás nezapomněli
Kromě přípravné činnosti jsme vyhověli žádosti
hasičů v Troubkách a část prostředků jim neplánovaně odvezli ještě ve středu. S Myšákem plně
naloženým dezinfekcí, hadicemi a gumovými
rukavicemi jsme na místo dorazili večer a pomoc
jsme předali veliteli JSDH Troubky Vlastovi
Zatloukalovi. Překvapilo a potěšilo nás, že nejen
hasiči, ale i místní lidé si naši jednotku po třinácti letech pamatují a běžně nás poznávají.
Směr Troubky
Páteční dopoledne jsme strávili s dětmi na akci
Bezpečné Černošice, kde jsme představili naši
techniku i hasičské dovednosti při záchraně
tonoucích, při vyprošťování osob z havarovaného vozidla a práci lezecké skupiny. Zbytek
odpoledne a večera jsme balili poslední věci.
Odjezd do Troubek byl pro deset vybraných
hasičů stanoven na 1.30 v noci. Pro zabezpečení
požární ochrany Černošic během následujících
tří dnů jsme určili dvě snížená družstva hasičů
s CAS32 Tatra a s Myšákem.
Transport černošické pomoci vytvořil na dálnici
poměrně slušnou kolonu. První, jako nejpomalejší, jela cestu Avia, potom Caravella s naloženým vlekem a konec jistila naše liazka. Do Trou-

z města a okolí
bek jsme dorazili v 6.43, takže požadovaný čas
nástupu se nám podařilo dodržet.
Letos při povodni v Troubkách bylo zatopeno
přibližně 500 domů. V podstatě až do soboty
hasiči mohli čerpat vodu jen z vytvořených
lagun na volných prostranstvích, s čerpáním ze
zatopených domů se muselo počkat na odčerpání lagun a na pokles hladiny spodních vod.
Proto i naším prvním úkolem bylo čerpání
vodních ploch na volném prostranství. Například dvě laguny za hřištěm v ulici Zárub o cel-

kové ploše 1,2 ha a hloubce až 1 metr jsme čerpali od rána do 19 hodin. Čerpání bylo komplikované, protože vodu jsme museli odvádět
až do 200 metrů vzdálené Bečvy. Po dokončení
tohoto úkolu nás štáb převelel na bojový úsek
ulic a jednotka večer začala s čerpáním vody
z domů v ulicích U dvora a Chobotov. V pozdních hodinách jsme akci ukončili a šli jsme se na
chvíli vyspat na jeviště místního divadla. První
den jsme nasadili celkem 8 čerpadel a většinu
našich hadic.

Nedělní ráno v 7.00 jsme zahájili přidělováním
dalších prací. Protože naše jednotka disponovala velkou čerpací silou jedenácti čerpadel, připadlo na nás více úkolů. Naše čerpadlo PPS12
s obsluhou bylo nasazeno nepřetržitě 30 hodin
na dálkovou dopravu vody z laguny nad obcí
zvanou „Mácháč“. Snížené družstvo s liazkou
odstraňovalo bláto ze zaplavených domů a zbytek jednotky začal čerpat sklepy a laguny v Nové
ulici. Po ukončení splachování hasiči z Liazu
posílili jednotku v Nové ulici, čerpali jsme zde
dvě laguny pomocí devíti čerpadel. Odčerpávání vody nebylo tak rychlé, jak štáb odhadoval,
proto nám zapůjčil ještě pět čerpadel ze státních

hmotných rezerv. To další odčerpávání výrazně
urychlilo, takže původní plán úkolů do večera
nakonec vyšel.
Během této práce jsme přišli k prvnímu (a
naštěstí poslednímu) zraněnému. Překvapivě
jsme nezachraňovali oběť povodně, ale našeho
Ivana Jerlinga, který při vystupování z vozu
uklouzl a nešťastně dopadl. Sanitka ho odvezla
do nemocnice v Přerově a vrátila nám ho se sádrou na noze. Ivana asi více než zraněná noha trápilo, že se musí předčasné vrátit a že už nemůže
dál pomáhat. V neděli večer dorazila Toyota
Myšák s hasičem na vystřídání a Ivan se vrátil
domů.
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V pondělí jsme měli dva úkoly: čerpání vody ze
zaplavených domů, sklepů a bazénů a bezpečný
návrat na domovskou stanici. Jednotka dočerpávala společně s ostatními „Mácháč“ a dostala
za bojový úsek čerpání domů v ulici K záložně.
Tuto velmi dlouhou ulici jsme ohlásili na štáb
jako vyčerpanou ve 14.15. Po přípravě techniky
a veškeré výstroje jsme se v 15.13 ohlásili štábu
velitele zásahu v Troubkách jako odjíždějící jednotka.
Poděkování za solidární pomoc
Výsledek nasazení naší jednotky je cca 13 400
m3 vyčerpané vody, což je v průměru 4000 litrů
vody na každou minutu našeho 54-ti hodinového nasazení. Za stejnou dobu jsme natáhli
po moravské zemi 12 km mokropeských hadic.
Přímé náklady na výjezd jednotky se vešly do
30 000 Kč, protože nejdražší položku – pohonné
hmoty – hasičům dodával přímo Olomoucký
kraj. Celková pomoc od města Černošice je
několikanásobně větší, a to díky mnoha solidárním černošickým občanům, kteří přispěli do
humanitární sbírky. Všem těmto dárcům bych
rád za obec Troubky poděkoval.
Jak se hasičům při takovéto události pracuje?
S velkým a s nepřetržitým nasazením a pod neustálým psychickým tlakem. Vždyť už jen pohyb
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v postižené oblasti je náročný, protože vyvolává
v každém pocity marnosti a beznaděje. Hnacím motorem všech záchranných složek je přesvědčení o smyslu a nutnosti takové práce. Pod
pravidelným přídělem kofeinu pracují hasiči
desítky hodin, většinu z nich nezastaví ani velké
vyčerpání. Nám všem se tentokrát dostalo smutného varování díky tragické nehodě. Unavení
hasiči se v sobotu vraceli ze zatopených oblastí
a nákladním mercedesem na dálnici D1 nabourali do odstaveného vozidla. Bohužel usmrtili
člověka, který seděl ve voze. Taková zkušenost
znamenala pro nás jediné, a to že na poslední
den jsme nařídili odpočinek všem našim řidičům.
Možná jsme někoho zklamali tím, že jsme
z našeho výjezdu nepřivezli příliš mnoho fotografií. Jednak jsme opravdu na nic kromě práce
neměli čas a jednak máme zásadu respektovat
soukromí postižených. Nelíbilo se nám ani tady
v Černošicích, když novináři, televizní štáby
a civilisté neustále fotili zoufalé obyvatele, jejich
vytopené domy, vyplavené věci apod. Na něčem
takovém se nechceme podílet, takže pro případné zájemce je k dispozici skromná fotogalerie na www.sdhmokropsy.cz.
Tomáš Havlík, velitel JSDH Mokropsy

z radnice

Elektronizace veřejné správy (10)

Aktuální informace o čerpání dotací ze strukturálních fondů
Otázka: V prosincovém čísle Informačního listu jsme hovořili o výzvě Ministerstva vnitra ČR č. 06, která umožňuje čerpání dotace z Integrovaného operačního
programu. Využilo město Černošice tuto
příležitost?
Odpověď: Ano, v květnu jsme podali
žádost o dotaci na projekt v celkové výši
6,3 mil. Kč (7,5 mil. Kč včetně spoluúčasti). Součástí žádosti je obsáhlá studie
proveditelnosti, která hodnotí navržený
projekt pozitivně. Věříme, že máme šanci
dotaci získat.
Otázka: Co projekt obsahuje?
Odpověď: Projekt uvádí na prvním místě
zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, které obsahuje nejméně dva výkonné servery a datové úložiště. Součástí technologického centra
jsou aktivní prvky pro počítačové sítě,
virtualizační technologie, operační sys-

témy, nástroje pro správu identit a zálohování. V další části projektu je uvedena
elektronická spisová služba, zejména pro
obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. V třetí části projektu jsou
programové systémy pro vnitřní integraci úřadu, který v současné době využívá
zastaralé a nevyhovující technologie.
Otázka: Kdy bude rozhodnuto o dotaci
a kdy bude projekt realizován?
Odpověď: Podle dostupných informací
by mělo být o přidělení dotace rozhodnuto nejpozději v září. Do této doby je čas
připravit zadání souvisejících veřejných
zakázek. Realizace je naplánována na
období říjen 2010 až únor 2012. V zářijovém nebo říjnovém čísle přineseme informaci, zda jsme byli úspěšní.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
ing. B. Sajdl, CSc., a J. Cimrmanová,
odbor informatiky

Přestárlé topoly v Radotínské nahradí javory
Stromořadí podél komunikace Radotínská (zhruba v úseku od betonárny po
osadu Na Vírku) tvoří osmadvacet topolů
černých, z toho devět těchto stromů bylo
již povoleno pokácet. V nejbližších dnech
vlastníci, a to především kvůli odvrácení
případných škod a zajištění bezpečnosti,
požádají o pokácení zbylých devatenácti.
Topoly jsou podle dendrologického průzkumu z května letošního roku ohodnoceny sadovnickou hodnotou 4 (zhoršený
stav bez možnosti stabilizace), stav některých je označen jako havarijní. Stromy
jsou navíc částečně proschlé, koruny

nesouměrné a kmeny napadeny larvami
dřevokazného hmyzu. Odhadované stáří
dřevin je zhruba šedesát let. V současné
době je vydáno kladné závazné stanovisko
se zásahem do VKP (významný krajinný
prvek) – údolní niva.
Za pokácené dřeviny bude uložena
náhradní výsadba – navržena je liniová, souvislá a kompaktní tvořená druhy
javor mléč nebo javor klen v rozestupech zhruba 10 metrů. V těchto rozestupech bude vysazen zřejmě hloh obecný
v keřové formě.
Simona Hulíková, odbor životního prostředí
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Podnikatelé, živnostníci!
Chcete poskytovat své služby i v jiném státě
Evropské unie? Poradíme vám!
Od ledna letošního roku jsou zřízena na patnácti obecních živnostenských úřadech
v České republice jednotná kontaktní místa (JKM). Jedním z nich je i pracoviště živnostenského úřadu Městského úřadu Černošice v Praze 2, Podskalské ulici 19, kde v případě
vašeho záměru rozšířit podnikatelské aktivity do dalších zemích Evropské unie vám naše
vyškolené pracovnice poradí, jak v konkrétním případě postupovat.
Obecné informace o funkci jednotného kontaktního místa byly již uvedeny v předcházejících číslech Informačního listu, nyní tedy
trochu podrobněji k možnostem, které podnikatelům umožňuje směrnice EU o službách na vnitřním trhu a zákon o volném
pohybu služeb.
Především je třeba odlišit přeshraniční poskytování služeb od usazení. Dále je nutné zjistit, zda je daná profese (služba) v daném státě
regulovaná, či nikoliv.
Přeshraniční poskytování služeb je dočasné
nebo příležitostné poskytování služeb na
území jiného členského státu než členského státu, ve kterém je poskytovatel usazen. Při posuzování, zda se jedná o přeshraniční poskytování služeb, se přihlíží individuálně k době trvání, pravidelnosti, četnosti a nepřetržitosti. Těžiště činnosti nadále
zůstává v České republice.
Je-li daná profese zařazená v určité zemi
mezi regulované činnosti, její přeshraniční
poskytování je zapotřebí předem oznámit příslušnému úřadu a doložit určité
doklady. Při výkonu neregulovaných profesí
se žádné oznámení nevyžaduje, a tak podnikatel s oprávněním k poskytování služby
v jednom členském státě EU může příležitostně a krátkodobě poskytovat tyto služby
i v jiném státě EU.
Na rozdíl od přeshraničního poskytování
služeb, usazení předpokládá začlenění do
hospodářství hostitelského členského státu
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včetně získávání zákazníků ze stálého místa
podnikání. Usazený podnikatel musí splnit všechny podmínky k získání oprávnění
k podnikání jako místní podnikatel a musí
dodržovat povinnosti, které zákon v dané
zemi podnikateli předepisuje.
Úlohou jednotného kontaktního místa je
zde především zařazení vybrané činnosti do
správné skupiny s ohledem na podmínky
určitého státu a poskytnutí dalších informací
klientovi tak, aby před zahájením poskytování služeb znal základní práva a povinnosti
týkající se jeho podnikání.
Dalšími otázkami, které je nutno řešit
při poskytování služeb v jiném státě EU,
jsou pravidla pro daň z příjmu, daň z přidané hodnoty a sociální a zdravotní pojištění. Tato problematika je velmi složitá, ale
i zde vám může Jednotné kontaktní místo
pomoci zprostředkováním kontaktů na
další poradenské orgány, případně zjistit
podmínky přímo v jednotlivých členských
zemích.
Se svými dotazy se na nás můžete obrátit
telefonicky na tel.: 221 982 210 (PhDr. Ivana
Jiroutová) nebo 221 982 272 (Zuzana Suchá),
případně e-mailem: zivnostensky@mestocernosice.cz nebo osobně v úředních hodinách odboru Obecní živnostenský úřad:
pondělí a středa 8.00 – 17.00, úterý, čtvrtek,
pátek 8.00 – 12.00.
Ing. Hana Vyhnalová,
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

z radnice

Pohár starosty putoval od lavice k lavici
Fotbalovým kláním na hřišti mokropeské základní školy se tradičně uzavírá školní rok.
O pohár tentokrát bojovala jako lvi mužstva dvou kategorií.
V turnaji mladších žáků vyhrála 6. B ve složení Tadeáš Barnawi, Vojtěch Berger, Vojtěch
Knoll, Martin Lebeda, Vojtěch Kočárník, Jan
Rajmont, David Jasek, Artur Bergman. Vítězem kategorie starších žáků se stalo družstvo
9. A. Její tým Lukáš Stuchlík, Jan Fara, Tomáš
Matušek, Sebastian Pěkný, Zdeněk Pospíšil,
Marek Voženílek, Barbora Flossmannová, J.Mari Zemanová, Denisa Chládková a Nikola
Žejdlová dokazuje, že jsou dávno pryč ty časy,
kdy se říkalo „holky přece fotbal nehrajou“.
Za týmy převzali pohár jejich kapitáni
v poslední školní den z rukou starosty Mgr.
Aleše Rádla, který vyjádřil velké nadšení
a obdiv nad výkony sportovců a uvedl je do
souvislostí s příslovím starých Řeků „ve zdravém těle zdravý duch“.
(mk)

Za třídu 6. B převzal pohár kapitán Vojtěch
Kočárník (vlevo), za 9. A pak kapitán Lukáš
Stuchlík.

Pohár vítězného mladšího družstva putoval z ruky do ruky
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Sovičky přicházejí s posledním zvoněním
Školní rok končí již tradičně ohodnocením
práce dětí v podobě vysvědčení. Ti, kteří na
něm naleznou „pouze“ jedničky, dočkají se
v černošické škole ještě dalšího vyznamenání.
Tak jako každý rok, přišel je i letos předat
nejúspěšnějším žákům školy starosta Mgr.
Aleš Rádl společně s místostarostkou Helenou Langšádlovou. „Pokud někdo odvede dobrou práci a je úspěšný, je na místě jeho snahu
a úsilí ocenit veřejně,“ uvedl starosta města při
předávání diplomů. Malé sošky sovy, které
úspěšní žáci tradičně k diplomu dostávají,
nesou nejen symbolické vyjádření moudrosti,
ale i poslání pro budoucí práci a úsilí, kte-

rému se dostane ocenění, pokud v něm člověk vytrvá. Těm, kteří po devíti letech z černošické školy odcházejí natrvalo a uzavírají tak významnou etapu života, popřál starosta hodně štěstí a úspěchů. „Přeji vám, aby
nad vaší cestou životem svítila šťastná hvězda.
Pokud uvěříte, že tam skutečně je a uchováte si
důvěru v sebe a ve vlastní schopnosti, určitě ji
naleznete a bude se vám dařit ve všem, pro co
se v životě rozhodnete,“ dodal starosta.
Mnoho odvahy pro další vykročení budoucích
studentů a upřímné poděkování za celoroční
práci a trpělivost řediteli a učitelům školy připojila rovněž paní místostarostka.
(mk)

Žáci se samými
jedničkami
6. B
Anna-Marie Brychová
Martin Hašek
Kristina Hralová
Vojtěch Kočárník
Tereza Pajgrtová
Adéla Pekárková
6. C
Jan Jaroš
Petra Tichá
7. B
Petra Oulická
Veronika Zárubová
7. C
Šárka Fialová
Jiří Sokol
8. A
Monika Hrdoušková
Helena Radová
9. A
Jakub Malíř
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Z historie železnice–I
Dnes už si ani neumíme představit, jak velká to musela být událost pro dosud převážně
zemědělský kraj, bez průmyslu, bez přímého spojení s okolím, když se v roce 1861 začala
stavět jednokolejná trať z Prahy do Berouna, později až do Plzně. Měla být základem
budoucího spojení Praha – Cheb – Norimberk – Paříž a měla pokračovat až do Holandska.
Pozemky pro stavbu trati vyvlastňovala
a ceny určovala sama dráha. Za sáh nejlepší
půdy platila 50 krejcarů, za horší 10 krejcarů. Železnici stavěla Česká západní dráha,
která byla 1. 1. 1895 zestátněna. Již na samém
začátku stavby vznikl problém. Při povodni
v roce 1862 jeden z pilířů rozestavěného
mostu voda podemlela. Most měl 5 polí a byl
135 m dlouhý. Při další povodni 26. 5. 1872
voda opět podemlela jeden pilíř a železná
konstrukce dvou polí, které podpíral, se zřítila. Při této katastrofě zahynul v rozbouřené
řece 16letý Václav Tůma ze Staré Vráže, dalším deseti lidem, včetně starosty Roztočila, se
podařilo utéci.
Do měsíce bylo vybudováno dřevěné provizorium, a vlaky tak od 26. srpna opět jezdily.
V letech 1873 až 1877 byla dřevěná konstrukce
včetně dalších polí nahrazena železnou příhradovou konstrukcí, která byla v letech 1888
– 1889 zesílena. Celá konstrukce tak vážila
430 tun. Při demontáži dřevěného provizoria se zřítil na skálu u mlýna 28letý František
Trnka ze Solopisk a svému zranění podlehl.
Vlaky vyjíždějící ze Smíchovského nádraží
měly zastávky v Chuchli, Radotíně, Dobřichovicích a Řevnicích. Jízdenka do Dobřichovic stála 51 krejcarů. Od roku 1869 jezdily
o nedělích a svátcích tzv. zábavní vlaky, které
zastavovaly mimo normální zastávky i v Černošicích a Všenorech. Jízdenky v Černošicích
prodával nájemce hotelu Slánka, protože zde
ještě nebyla postavena zastávka. Ta byla otevřena až 1. června 1883, což znamenalo, že
zde zastavovaly všechny osobní vlaky.
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Od roku 1907 se začala, po úsecích, budovat druhá kolej. Most však zůstal jednokolejný. Na dolnomokropeské straně byla zřízena
výpravna, ze které se řídil přejezd vlaků z dvoukolejné trati na jednokolejný most a opačně.
Dvoukolejný most se začal budovat až v letech
1910 – 1911. Pro případ velké vody byl zvětšen
průtočný profil oblouků. Délka mostu byla 170
m. Při dnešní plné mechanizaci takových prací
vypadá skoro neskutečné, co dokázali dělníci před 100 lety. Když 7. 7. 1911 ve 22 hodin
projel po starém mostě poslední vlak, ihned
započato s vysunováním staré konstrukce na
koulích na demontovací lešení a na vozících
byla nasunuta konstrukce nová. Po smontování byla dvěma vlaky provedena zatěžkávací
zkouška. Ráno 8. 7. 1911 v 6 hod. 15 min. projel pravidelný dělnický vlak po novém, dvoukolejném mostě. Celkové náklady přestavby
činily 1 132 000 korun rakouských.
Zároveň se stavbou železničního mostu jednali zastupitelé Horních a Dolních Mokropes o stavbě rozšířených pilířů pro obecní
silniční most nalevo od železnice (ve směru
od Prahy). Stavba měla stát 160 000 korun
rakouských, což ale bylo nad možnosti obou
obcí. A tak silniční most nestojí dodnes.
Nikde se mi nepodařilo zjistit, kam a jakým
způsobem zmizelo to obrovské množství
zeminy, nahromaděné při prokopávání trati
pod mokropeským hřbitovem směrem ke
kamennému mostu. V té době se téměř vše
provádělo ručně, žádná dnes používaná technika neexistovala.
Milena Křížová (pokračování příště)

z města a okolí

Železniční přejezd u Dolních Mokropes, poškozený povodní v roce 1872. Při zřícení pilíře zahynul pan
Tůma ze Staré Vráže.

Stavba mostu přes Berounku u Mokropes v roce 1911.

Jednokolejná trať mezi Černošicemi a Mokropsy
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Inline Černošice 2010
aneb Odpoledne na kolečkových bruslích
V rámci Černošické míle vybojují místní
borci svůj vlastní závod
Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy
na kolečkových bruslích (Inline) již čtvrtý ročník závodů Inline Černošice 2010. Akce se uskuteční odpoledne v sobotu 4. září od 13.00 na
kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty
v úseku od černošické železniční zastávky
po ulici Říční. Všichni jste zváni k účasti na
volné projížďce ve 13.00 a posléze ve 13.30 i na
časovku jednotlivců s názvem Černošická míle.
Vyzýváme všechny místní milovníky tohoto
sportu, aby se do závodu Černošická míle přihlásili, neboť první tři místní, tedy černošičtí
závodníci budou odměněni. A ještě upozornění
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– bez ochranné přilby se nebude moci žádný
závodník postavit na start.
Letos se bude soutěžit ve všech kategoriích. Dítě
či senior, pro každého se nějaká kategorie najde.
Dále se pojede, a to od 16.00 na uzavřené trati,
i O2 InLine Cup. Sraz účastníků a registrace pro
oba závody je v Říční ulici. Kulturní program
a občerstvení je zajištěno. Bližší informace získáte na www.inline-cup.cz/zavody/cernosice/,
dále na tel. čísle: 251 641 116 nebo 602 200 817
a e-mailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Při Inline Černošice 2010 budou některé
ulice zcela uzavřeny
Kvůli konání inline závodů „Černošická míle
a O2 Inline cup“ bude v sobotu 4. září od 13.00
do 18.00 zcela uzavřena ulice Zd.
Lhoty, a to od nádraží Černošice
po nádraží Mokropsy. Prosíme vás,
abyste respektovali dopravní značení a nevyjížděli na závodní trať.
Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici Školní respektive Říční.
U černošického nádraží se počítá
s povoleným vjezdem pouze do
Kazínské ulice. Od cca 16.00 bude
uvolněna ulice Zd. Lhoty v úseku od
ulice Topolské ve směru do Černošic.
Dále budou od cca 15.00 uzavřeny
ulice Říční, Topolská, Jasmínová,
Topolská a Zd. Lhoty pro veškerou dopravu a bude zde platit zákaz
stání. Přeparkujte si prosím svá auta
mimo závodní trať a v žádném případě nevjíždějte na závodní dráhu.
Auta si můžete zaparkovat buď do
Šeříkové, Zahradní a části Jasmínové ulice bez možnosti výjezdu,
nebo do Topolské ulice od křižovatky s ulicí Říční směrem na Mokropsy a uzavírku objet přes Mokropsy. Děkujeme za pochopení.
Organizátoři závodu

z města a okolí

Městská pláž pod mokropeským jezem opět slouží veřejnosti
Pro milovníky slunění a koupání v řece Berounce
máme dobrou zprávu – černošická pláž pod mokropeským jezem, nově provozovaná pod záštitou
restaurace Bolleta, opět slouží veřejnosti! Vstupné
se neplatí a pro návštěvníky je připraveno občerstvení, hřiště pro plážový volejbal i pétangue.
Pláž bude v provozu až do konce září v době od
11.00 do 22.00. Budou tu probíhat společenské,
kulturní a sportovní akce, o kterých se dozvíte
na webových stránkách restaurace Bolleta nebo

přímo na pláži či z info letáků. Můžete se tedy
těšit na koncerty, dětské dny i sportovní turnaje
s možností zapůjčení sportovního náčiní. Provozovatelé se nebrání ani oslavám a akcím, které
si sami vymyslíte. Stačí se domluvit.
Součástí pláže je také koktejlový bar s občerstvením, kde budou míchat alkoholické i nealkoholické nápoje barmani z Bollety, k dispozici bude
točené pivo, zmrzliny, speciality na grilu a mnoho
dalšího. Více na www.bolleta.cz.
(boll)

Černošická Mariánská pouť se uskuteční 14. a 15. srpna
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která
se uskuteční ve dnech 14. a 15. srpna. Sejdeme
se tradičně u černošického kostela, kde pro
vás budou připraveny pouťové atrakce, naši
šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho
dalších černošických i přespolních umělců,
kteří se budou střídat na podiu vedle kostela.
Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych

rád upozornil na možnost stánkového prodeje na řemeslném jarmarku. Bližší informace
získáte na odboru kultury, tel.: 251 641 116
a 602 200 817 nebo na emailu: pavel.blazenin@
mestocernosice.cz.
V rámci Mariánské pouti bude se i letos konat
výstava o historii Černošic, kterou připravuje paní
Křížová.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Turnaj Chytrá hlava 2010 má hned dvě vítězky
V průběhu března až května jsme pro naše seniory z Domu s pečovatelskou službou připravili
zajímavý turnaj nazvaný Chytrá hlava 2010.
V jeho průběhu si mohli ověřit své znalosti,
procvičit paměť a poznat nové druhy křížovek. Turnaj byl rozdělen do deseti kol a soutěžící v každém kole získávali za jednotlivé kvizy
body, které se sčítaly. V soutěži bylo možno
získat i body bonusové, stačilo pouze uhodnout otázku: „Jaký byl oblíbený nápoj Jiřího

Sováka?“. V jednotlivých kolech bylo možné
získat pomocná písmenka, která ve správném
pořadí tvořila tajenku (F V C A K A R O N).
Uhodnete? Naši soutěžící uhodli již z prvních
čtyř písmenek. Nejchytřejší hlavou se staly paní
Helena Kubásková a paní Jiřina Pomahačová
s počtem 1334 bodů. Všichni soutěžící dostali
za účast hrneček se symbolem turnaje, fotografii všech soutěžících, láhev sektu a další upomínkové ceny.

Výlet do zoo v Chlebech a lázeňských Poděbrad
Ve středu 16. června vyrazili senioři z DPS spolu
se členy Klubu důchodců, Českého červeného
kříže a ostatními seniory z Černošic na celodenní výlet do nejmenší zoo v republice, nacházející se ve vesničce Chleby, a také do lázeňského města Poděbrady. Po cestě jsme rozdali
všem výletníkům informační letáček o místech,
která jsme chtěli navštívit. Nejprve nás přivítala krásná zoologická zahrada, kde bylo možné

pohladit si osmiměsíčního geparda. Po hodinové prohlídce nás pan řidič odvezl do Poděbrad, kde jsme si prohlédli kolonádu, zámek
a místní trhy. Většina však využila volnou chvíli
k poobědvání či posezení v kavárničce. Počasí
nám velmi přálo a dodalo tak výletu příjemnou
atmosféru. A ještě poděkování, které patří městu
Černošice za financování dopravy.
Mirek Strejček, Dům s pečovatelskou službou

Seniorům z Černošic oznamujeme, že od podzimu letošního roku zahájí
v DPS Virtuální univerzita 3. věku. Podrobné informace rádi sdělíme
po zavolání na telefonní číslo 608 513 111. Prozatím zjišťujeme,
jaký zájem by mezi seniory „univerzita“ vyvolala.
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Náhlé vadnutí letorostů ovocných dřevin v našem regionu
V našem regionu se stále častěji vyskytují případy náhlého vadnutí letorostů peckovin. Ve většině případů jde o napadení houbami nebo škůdci.
Vadnutí vyrašených loňských letorostů
meruněk, višní a třešní je způsobeno napadením houbou Monilia laxa. Infekce probíhá během kvetení, kdy spory houby pronikají do rostliny bliznami květů a způsobují tzv. moniliový úžeh, který se projevuje náhlým vadnutím a zhnědnutím listů
a květů, později i nekrózou kůry a klejotokem. Patogen přezimuje v postižených
letorostech, proto je nutné jejich odstraňování a likvidování. Chemická ochrana
se provádí v době nakvétání přípravky
Baycor 25WP či Horizon 250EW. Zanedbání ochrany způsobí rozšíření choroby po celém stromě, jeho oslabení
a postupné uhynutí. Z napadeného a neošetřeného stromu se infekce rychle šíří,
v současné době jsou postiženy téměř
všechny meruňky v katastru Černošic.
Náhlé vadnutí a ohýbání nových letorostů
broskvoní a meruněk v průběhu vegetace od jara do počátku podzimu způsobuje u nás donedávna neznámý škůdce
(drobný motýlek) Obaleč východní (Cydia
molesta). Jako polyfág může napadat
i třešně, višně a slivoně. Přezimuje housenka ukrytá v kůře a po zakuklení se
v dubnu až květnu líhnou motýli, jejichž
samičky kladou vajíčka na nové listy
a letorosty. Vylíhlé housenky vyžírají
vnitřky letorostů, které vadnou a zasychají. Často se vyskytuje i lepkavý klej.
Škůdce může mít dvě až tři generace
v roce. Vyžírány jsou vrcholky letorostů
a poškození nepostupuje k bázi. Při menším napadení postačí včasné odstraňování napadených letorostů. Chemicky
se ošetřuje proti druhé a třetí generaci
škůdce podle signalizace náletu motýlů
na feromonové lapáky Deltastop CM přípravky Karate.
Ing. Alexandr Zvěrev

1

3

2

4

5

1–počátek nákazy–napadení květů a vadnutí letorostu na meruňce;
2 – pokročilé stadium napadení meruňky; 3–nákaza přes květ;
4–monilie na višni; 5–napadení obalečem.
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Tisková konference páťáků u starosty města
Ve věku, kdy člověk chodí do 5. třídy, je již vybaven dostatečnou dávkou odvahy, smělosti i znalostí, aby se uměl zasvěceně ptát na cokoliv. Využít této možnosti přišly děti z pátých tříd, které
jako každoročně přijaly pozvání pana starosty.
Tradičně děti uvítala na radnici vedoucí
jeho kanceláře Ing. Jana Ullrichová, která
je úřadem provedla, ukázala, jak vypadá
město na mapě, vysvětlila, co je územní
plán či jaké barvy má městský znak a co
znamenají.
Návštěva všech tří pátých tříd potom
pokračovala setkáním se starostou města
Mgr. Alešem Rádlem. Lístečky s dotazy
v rukou svědčily o tom, že není nad to
být dobře připraven. Otázky týkající
se dění ve městě, jako např. Kdy bude
dostavěna Střední, kdy areál pod školou? Proč nesvítí světla v té a té ulici? Kde
bude nové hřiště? Co bude místo stavebnin? Kolik je v Černošicích statků?
vystřídaly dotazy ryze osobní, na které se
děti obzvlášť těšily a pan starosta jim bez
váhání vyšel vstříc.
Doba povolební stočila hovor i na politiku a politiky samotné. Děti předkládaly návrhy volebního hitu, který by
ovlivnil jejich rozhodnutí v případě,
že by měly možnost jít k volbám.Vítě-
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zem by se stal v jejich očích ten, kdo by uměl
pro Černošice zařídit počítačový areál s leteckým simulátorem, KFC, McDonald, na celé čáře
ale vyhrál aquapark, který v Černošicích podle
dětí chybí ze všeho nejvíce.
(mk)
Jak hodnotily návštěvu žáci samotní?
„Měli jsme možnost navštívit městský úřad
a seznámit se s prací a činností pana starosty
a celého úřadu. V zasedací místnosti nám pan starosta s paní Ullrichovou odpovídali na naše všetečné otázky. Jedna z věcí, která mě nejvíce zaujala, bylo povídání o znaku města. Musím říci, že
se mi tato akce včetně následné návštěvy knihovny
moc líbila, byla velice zajímavá a poučná. Při zpáteční cestě do školy pro nás paní učitelka připravila sladké překvapení v podobě úžasné zmrzliny.“
Daniel Rosič, 5. A
Co je při setkání se starostou zaujalo?
„Navštívili jsme pana starostu, který nám dal
spoustu rad do života, řekl o sobě hodně zajímavostí a vysvětloval nám územní plán Černošic. Celkový dojem z pana starosty ušel. Dal nám
i hezké a užitečné propisky.“
Zeynab Gueye, 5. A
„Když přišlo na řadu setkání s panem starostou,
zajímalo mě, jak ve skutečnosti vypadá a další

podobné věci, které se nemůžete dozvědět jen
z fotografií v novinách a z billboardů. Ptali jsme
se ho na různé věci ohledně školy, města a okolí.
Mne nejvíce zajímalo, zda bude mít naše škola
tělocvičnu a případně kdy.“
Anna-Maria Jiravová, 5. A
„Myslím, že to byl opravdu zajímavý výlet. Nejvíce mě bavilo diskutování s panem starostou
o tom, co bychom chtěli. Nejzábavnější okamžik
nastal ve chvíli, kdy se Marek zeptal, jestli si s ním
pan starosta nechce zahrát tenis.“
Petra Nosková, 5. B
„Když jsme si prohlédli chodbu úřadu s oceněními všeho druhu, třeba za 2. místo za třídění
odpadů, došli jsme do velké místnosti, kam za
chvíli přišel pan starosta, který nám odpovídal na
velmi osobní otázky, a dokonce řekl, že bude rád,
když se ho budeme ptát na jeho soukromí, což mě
potěšilo a celou návštěvu jsem si moc užila.“
Agáta Kolářová, 5. B
„Nejvíce zaujala mapa v zasedací místnosti
úřadu, na které bylo ještě mnoho zeleně tam, kde
dnes už stojí domy.“
Maxmilián Král, 5. B
Příspěvky sestavila Mgr. Ludmila Zhoufová
ZŠ Černošice
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Vivat císař!
Vivat císař, bylo slyšet opět po roce u Berounky.
To královská družina, mířící s říšskými korunovačními klenoty na hrad Karlštejn, dospěla
až do Černošic. Král a císař Karel IV. v doprovodu své manželky Elišky Pomořanské a syna
Václava přijal pozvání purkmistra Aleše Rádla,
který s radostí průvod vznešených hostů chráněných císařskou gardou Alotrium ve svém městě
přivítal a pozval je ke stolu i k malé kratochvíli.
Panovníka vřele přivítal, předal mu klíč od
města a poté přijal z rukou královny Elišky listinu stvrzující práva města Černošice. Duchovní
písně dívčího voicebandu Brécy zněly křehkostí
středověku a lehké taneční kroky Pramínků potěšily nejen oko královské družiny, ke které se ten-
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tokrát připojil host až z dalekých končin. Nebyl
jím nikdo jiný než král kyperský a jeruzalémský,
který přijel na koni s nezvyklou elegancí. Rozpoznat, že vladařem není nikdo jiný než herec
Václav Vydra, nebylo těžké, neboť jeho láska ke
koním je pověstná.
I dětem se jejich den vydařil.
Ještě předtím, než Karel IV. dorazil do města, patřil Park Berounka dětem. Ožil historický jarmark
a za asistence šermířů skupiny Nevers si kluci
a holky vyzkoušeli, jak se drží v ruce kord a jak
těžká je mušketa. Kolik síly je naopak zapotřebí
při hašení požáru děti zjistily, když jim hasiči
dovolili „hasit“ řeku Berounku. To vše se letos
odehrávalo za laskavé přízně sluníčka.
(mk)

z města a okolí
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Černošice jsou prostě nejlepší a žije to tu!
Clubem Kino zněly tóny opery The Little Sweep
v podání sedmi dětských a čtyř dospělých rolí,
sboru tvořeného statečně a nadšeně anglicky
zpívajícím publikem za doprovodu komorního orchestru (díky bohatému partu bicích
nástrojů s mnoha zajímavými efekty), v němž
úlohu koncertního mistra skvěle podal Viktor
Mazáček, člen České filharmonie. Byla pro mě
radost celou věc nastudovat a řídit sbor černošického publika byl přímo požitek. Černošice
jsou prostě nejlepší a žije to tu! Jsem rád, že se

dílo líbilo a že zde žije tolik lidí schopných vnímat i krásu a zajímavost posluchačsky náročných skladeb. Rád bych ještě poděkoval městu
Černošice za finanční přispění a Pavlu Blaženínovi za obětavost při stěhování nástrojů a kulis.
Nemenší dík patří ZUŠ, která kromě finanční
pomoci přispěla prostřednictvím ředitelky Ludmily Plzákové a učitelky hudební nauky a houslí
Jany Vavřínkové nezanedbatelným množstvím
v publiku zpívajících dětí.
Václav Polívka

„Staří“ rockeři se scházejí v Clubu Kino
Zatímco Jaroslav „Olin“ Nejezchleba přijel
nedávno do Černošic se skupinou Njorek, aby
potvrdil svůj odvěký vztah k lidové písni, Vladimír Mišík a Radim Hladík jako bigbeatové
legendy vrátili posluchače v Černošicích do
dob, kdy jim i muzikantům bylo dvacet. Šedý nebo žádný
vlas nic nemění
na tom, že vztah je
trvalý a pevný a že
s jejich muzikou se
člověk dočká těch
kvalit, které tehdy
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s radostí objevoval. Nedělní Club Kino předvedl, jak vypadá, když „praská ve švech“. Jako
host vystoupil zpěvák Ruper Ordorika, jenž ke
svému podmanivému hlasu přidal rodnou baskičtinu. Druhá polovina večera patřila smršti
zvané Blue Effect.
Osudová přitažlivost skvělé muziky
a hudebníků, kteří
hrají jako o život,
vytvořila
večer,
který prostě nikdy
nekončí.
Milena Kozáková

z města a okolí

Putovali hudci z Njorku
Stává se nezřídka, že hudebník, jehož dráhu sledujeme delší dobu, prochází různými styly, až
se s ním setkáme téměř v jiném žánru hudby.
Olin Nejezchleba, jehož jméno a rockově naladěné cello připojíme bez váhání ke skupině Marsyas nebo Etc. Vladimíra Mišíka, takovou poutí
prochází. Nejedná se ovšem o změnu tak zásad-

ního rázu. Jeho působení v cimbálové muzice za
časů mladistvých někde v duši muzikanta uschovalo nadšení pro moravské lidové písně. K nim
se velmi rád hlásil pokaždé, kdy k tomu měl prostor. V plné míře však propukla až nyní, kdy violoncello doplnila kytara Stanislava Barka a citera
Michala Müllera, který má za sebou studium hry
na tento jemný nástroj ve
Vídni. Skupina Njorek není
vlečena masivní záplavou
skupin, které také hrají
folklór. Vychází z touhy po
návratu k etnickým kořenům, k lidové písni. Lyrika
prokvetlá rockovými a bluesovými prvky v podání
Njorku působí jímavě
a zároveň nepostrádá vtip.
Alespoň v Clubu Kino,
při posledním vystoupení
kapely, tomu tak bylo.
Milena Kozáková

Písničkářka Janet Robin aneb Ona a kytara jsou jedno
Odbor kultury vás srdečně zve 13. 9. od 20.30
na koncert fenomenální Janet Robin, americké
zpěvačky a kytaristky z Los
Angeles, která v Černošicích vystoupí v rámci festivalu Kytara napříč žánry.
Při jejích vystoupeních
vzniká, jak praví odborníci, pocit, že „není pouze
další z mnoha písničkářek
s kytarou, ona a kytara jsou
jedno“. Když jí bylo šest let,
na kytaru ji začal učit Randy
Rhoads od Ozzyho Osborna,
takže už záhy stála na pódiu
jako členka kapely Lindseyho Buckinghama. Netrvalo dlouho a do své formace
si mladou kytaristku Janet

pozvala Meredith Brooks. Během turné s Meredith začala Janet Robin pracovat na své sólové
kariéře. Od té doby natočila
tři kritikou kladně přijatá
alba a objevila se na nahrávkách a koncertech mnoha
respektovaných hudebních
osobností, jako jsou například Melissa Etheridge,
Michelle Shocked, Ann &
Nancy Wilson (Heart), Maia
Sharp či Garrison Starr. Janet
Robin už absolvovala v České
republice tři turné. Na jednom z nich vystupovala společně s Lenkou Filipovou.
Vstupné 150 Kč.
Za odbor kultury
Pavel Blaženín
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Rozloučení s předškoláky tentokrát v duchu country
Počátkem června jsme se opět po roce loučili s našimi předškoláky. Tentokrát jsme nejen pro ně
připravili program v duchu country. Kluky a holčičky pasoval na školáky velkou tužkou nepříliš drobný Drobek a jeho kamarádka Nšoči. Každé z dětí dostalo tričko se značkou své třídy,
stužku, kšiltovku a chytrou knihu plnou úkolů pro předškoláky. Drobek a Nšoči posléze zazpívali písně Michala Tučného a děti svým rodičům zase písničku Kolik je na světě očí.
K velmi příjemné náladě nám přispělo slunné počasí
a výborné občerstvení, které jsme dětem připravili. V této
souvislosti chceme poděkovat vedoucímu firmy Polárka
panu Janu Černému za zmrzlinové kornouty a restauraci
Luna za výborné pizzy.
Věřím, že naši předškoláci, jejichž absolventské tablo je
vystaveno ve výloze provozovny Fotolabu naproti nádraží,
budou vzpomínat na hezké okamžiky strávené ve školce
a přejeme jim šťastný a úspěšný vstup do nové životní
etapy. Děkujeme také rodičům za spolupráci během školní
docházky nejen předškoláků, ale i dětí mladších.
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Jaký byl školní rok?
Úspěšný a rozhodně nezapomenutelný. Škola byla naplněna po celý
rok nejvyšším možným počtem dětí.
Třídy Koťátek, Sluníček, Krtečků
a Lvíčat navštěvovala celá stovka
kluků a holčiček. Pracovali jsme
podle vlastního školního vzdělávacího programu „S úsměvem a hrou
poznáváme svět“, který je koncipován
tak, aby rozvoj osobnosti dítěte byl
všestranný a harmonický. Všechny
paní učitelky se při tom snažily vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém
by byly spokojené a šťastné, prostředí,
které by podporovalo dětskou fantazii
a tvořivost. Speciálně pro předškoláky
pak byly připraveny kroužky angličtiny a keramiky, kroužek hudebně
pohybový a kurz plavání.
Každodenní výchovná a vzdělávací
práce s dětmi byla každý měsíc obohacována o zážitky, které jim připravili herci „kočovných“ divadélek předvádějících své umění přímo ve třídách.
Pro děti jsme připravily i zajímavé
přednášky, exkurze, oblíbené oslavy
svátků, vystoupení s živými ptáky,
bublinkovou šou a také výlety za historickými památkami a do přírody.
Už teď se těšíme na naše nové žáčky
a těm, kteří naši školku opouštějí,
přejeme hodně úspěchů ve školních
lavicích. Věříme, že se jim bude dařit,
neboť jsou dobře připraveni. A všem
ještě přání krásných prázdnin.
Alena Janovská, ředitelka školky

z města a okolí

Úspěch v soutěži na požární téma
Letos, stejně jako minulý rok, se naše školka
zúčastnila soutěže Požární ochrana očima dětí.
K naší velké radosti vybojoval krásné třetí
místo v soutěži výtvarných prací Matyáš Kuba
ze třídy Sluníček. Matyáš nejprve dostal od profesionálních hasičů v jejich hasičské zbrojnici
v Řevnicích diplom a cenu a poté mu v naší
školce starosta Sboru dobrovolných hasičů Černošice pan Oldřich Kačírek poblahopřál za
skvělé umístění v soutěži. Všechny děti pak za
účast v soutěži společně převzaly od pana starosty hasičů stolní fotbal a hokej, omalovánky
a samozřejmě sladkosti.

Strážníci byli s dětmi spokojeni
Na každoroční přednášku o pravidlech silničního provozu zavítali do naší školky vedoucí
městské policie pan Gregor Dušička a jeho
zástupce pan Josef Dovjak. Dětem vysvětlili, co
znamenají jednotlivé dopravní značky, jak se
pohybovat na silnici a na chodníku, jak a čím se
chránit před úrazy při jízdě na kole, koloběžce,

v autě atd. Děti dokázaly pojmenovat většinu
dopravních značek a živě odpovídaly na často
záludné otázky. Za jejich skvělé znalosti byly
odměněny omalovánkami, pexesem a lízátky.
Pro děti i pro nás, jejich učitelky, byla přednáška
zajímavá a poučná. Děkujeme a těšíme se na
další návštěvu.
Kolektiv učitelek MŠ Karlická
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informace

Černošické sezónní trhy nabídnou čerstvé lokální potraviny.
Ovoce, zelenina, sýry, med, mošty a další zboží budou k dostání na prostranství před hotelem Kazín,
a to v sobotu 10. července od 9.00 do 12.00. Zveme všechny, kdo mají zájem nakupovat čerstvé
lokální potraviny. Přijďte se podívat, co umějí vypěstovat a vyrobit lidé ve vašem okolí, a vyberte si
z kvalitních domácích produktů něco do své kuchyně. V případě zájmu se trhy budou konat každou
druhou sobotu (dále tedy 24. 7., 7. 8., …). Bližší informace pro prodejce na tel.: 603 153 783 a 604
862 449 nebo na info@cernosicketrhy.cz.
Eva Bachiri

Klasické trhy s koutkem trhu farmářského
Ve čtvrtek 15. července od 10.00 do 19.00 se budou v Parku Berounka v Radotínské ulici vedle betonárny konat klasické trhy s koutkem trhu farmářského a koutkem trhu řemeslného. Na našem trhu
najdete předvádění a prodej řemeslných výrobků, drogerii, oblečení, bytové doplňky, šperky, sklo,
cukrovinky, hračky, občerstvení, ovoce a zeleninu atd. Budeme se těšit na vaši návštěvu a doufat, že
budete spokojeni, a že každý si tam najde to své.
Lenka Forejtová, Trhy a Jarmarky

Černošický letní tábor nabízí ještě volná místa
Sdružení s dětmi a pro děti Černošice nabízí ještě několik volných míst pro děti od 6 do 16 let na
29. letním táboře v Černošicích. Celý tábor pořádáme od 26. července do 13. srpna. Menší děti
mohou spát doma a na táboře být v příměstské formě účasti, přes den dostanou tři jídla a mohou si
hrát, sportovat a jezdit na koních pod vedením zkušených vedoucích. Větší děti s námi mohou být
celé dny a třeba k jízdě na koních přidat modelářství letecké nebo plastikové, sport a hry či výuku
na počítačích. Dostanou denně pět jídel. Ubytování je v Černošicích pod střechou, a tedy bez obav
z rozmarů počasí. Je možná účast dětí i jen na části tábora. Zájemci se mohou informovat na telefonu 605 545 615.
Lumír Apeltauer

Aerojízda 2010 opět zamíří ke Clubu Kino
Opět po roce si dovolujeme pozvat všechny
milovníky vůně benzinu na setkání majitelů
a příznivců značky AERO. V sobotu 18. září se
sjedou na parkoviště u Clubu Kino aerovky nejrůznějších typů a provedení, aby se představily v plné kráse. Letos bude setkání ve znamení
80. výročí založení Aero Car Clubu. Tento klub
již od počátku činnosti pořádal pro své členy
sjezdy. První byl v roce 1933 v Lázních Bohdaneč
a účastnilo se jej 359 strojů. K novodobé historii
ACC patří každoroční pořádání
Vzpomínkové jízdy na ,,30 000 km Bohumila Turka“ a na našem území již dvakrát pořádaný
Evropský sraz Aero v Harrachově a v Českém Brodě. Chcete-li se dozvědět více, rádi vás uvítáme. K vidění budou nejenom automobily značky Aero, ale i výstavka o historii Aero Car Clubu.
Těšíme se na vás.
Jindřich Šlesinger, Aero Car Club Praha
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Spirituál kvintet vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie
V neděli 19. 9. se od 18.00 uskuteční v černošickém kostele koncert skupiny Spirituál Kvintet, která
v současné době hraje v obsazení Jiří Tichota (6-ti strunná kytara a umělecký vedoucí souboru),
Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Irena Budweiserová (zpěv, perkuse),
Jiří Holoubek (zpěv, 12-ti strunná kytara) a Dušan Vančura (zpěv, kontrabas). Více k této vynikající
kapele není co dodat. Vstupenky v hodnotě 150 Kč si můžete zajistit od 15. července v předprodeji
v trafice na černošickém nádraží nebo za 180 Kč před koncertem v kostele.
(pb)

Club Kino přivítá fenoména jménem Geoff Tyson
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek 17. 9. od 20.30 do Clubu Kino na koncert amerického hudebníka Geoffa Tysona a jeho skupiny. Geoff je respektovaný americký zpěvák a kytarista – jedním
z pouhých dvou žáků (druhým je Steve Vai) legendárního kytarového mága jménem Joe Satriani,
kteří u něj uspěli a složili závěrečné zkoušky! Geoff Tyson má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. Nahrál videoklipy na hudební stanici MTV, skladby k hollywoodským velkofilmům, zúčastnil
se světových turné s hvězdami typu Duran Duran, Monster Magnet nebo White Zombie a společných jam sessions s muzikanty typu Larry La Londe (Primus), Kirk Hammet (Metallica), Steve Vai
nebo Alex Skolnick (Testament). Vydával i alba u nadnárodních vydavatelství Universal Music, Hollywood Records atd. Vstupné 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Kočárková Rallye aneb Chodecký Závod Kočárků
To, že tlačení kočárků nemusí být žádná nuda
a rutina, ukázali v neděli 13. června mnozí
dospěláci s dětmi při závodu kočárků, organizovaném mateřským centrem TAM TAM Mraveniště. Na start se vedle jiných postavili pohádkový
vodník, sličná Anna s knírem, pejsek, lev a čert,
přijel i Zorro se svým vraníkem a přidal se také
krásný vláček Tomáš. „Nekočárkové“ děti pak
bravurně zvládly 1,5 km dlouhou trasu na odrážedlech, koloběžkách či kolech, některé dokonce
se svým vlastním kočárkem. Závodníci si vedli
výtečně – byli v cíli rychleji než část pořadatelů,
kteří tam od startu přejížděli automobilem.
Před obědem děti ještě strávily dobrodružné
chvíle s pirátem, chobotnicemi a vodníkem.
Ty odvážné skákaly s padákem, další závodily
na motorkách, hrály kuželky nebo malovaly
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křídou. Některé se na chvíli proměnily v hraboše. V atmosféře plné humoru a sportovního
nadšení se nedělní dopoledne stalo společným milým zážitkem, na který budeme určitě
vzpomínat. Podle reakcí soutěžících má akce
„našlápnuto“ k uskutečnění dalších ročníků.
Nakonec ještě velké poděkování firmě Maspex
Czech, s. r. o., která pro všechny darovala nápoje
Kubíky a pro vítěze i malé soutěžící pěkné dárky.
Nejlepší závodníci pak dostali vynikající dorty
od cukrárny Hájek&Hájková, s. r. o. Děkujeme
i městu Černošice za podporu a také městské
policii a panu Blaženínovi z odboru kultury.
Za organizátorky Dagmar Kušnírová
Mateřské centrum TAM TAM Mraveniště
informuje, že během letních prázdnin se
pravidelná setkání konat nebudou. O jejich
pokračování od září budeme informovat koncem léta. Všem děkujeme za přízeň a přejeme krásné a pohodové léto plné
pěkných zážitků!

z města a okolí

Pootevřenými vrátky nakouknout do světa umění
…měli možnost všichni, kdo přijali pozvání
do černošické ZUŠ na odpoledne plné hudby,
tance a obrázků. Na obou scénách zahradního
areálu střídavě vystoupily děti, které základní
školu po celý rok navštěvují. Sukničky roztočil
velký, střední, ale tentokrát už i nejmenší Pramínek, který ve svých pohybech nezapře tradiční
školu Marcely Látalové. Dobře naladění hudebníci střídali žánry i století. Připravena byla i soutěž, jejímž vítězem se stal ten, kdo správně uhodl

autora a název skladby zahrané žáky školy. Postavičky a malůvky vytvořené dětmi z výtvarné
dílny dodaly setkání pravosti a originality. Hned
na místě vytvářely děti dílka další, navíc s vědomím, že svými obrázky pomáhají jiným dětem,
s nimiž je pojí myšlenka pomoci v rámci stonožkového hnutí Na vlastních nohou. Jako na každé
zahradní party, ani tady nechyběly laskominy,
melouny a všelijaké pamlsky, které mají děti nejraději.
Milena Kozáková

První „blešák“ v Černošicích
Tak jsme si letos poprvé vyzkoušeli, jak se „dělá“
bleší trh. Správný bleší trh má být co nejvíce uprostřed města, pokud možno na náměstíčku u kostela, aby bylo hodně místa na rozložení nejrůznějších stolů, stolečků a stánků se zbožím. Při-

čemž zbožím může být cokoliv. Na prvním trhu
uprostřed Černošic jsme mohli spatřit i koupit
hrnečky, šperky, kamínky, obrázky a kupodivu
hodně budíků. Pro začátek to bylo tak akorát, po
prázdninách se budeme těšit znovu.
(mk)
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Streetballový turnaj Černošice 2010
Krajčevič, Jan Vesselý, Dominik Bottger),
3. tým „Racci“ (Jan Široký, Martin Dvořák, Petr
Šmůla).
Nejlepší střelec trestných hodů:
1. místo: Anežka Pajgrtová
2. místo: Ondřej Podležák
3. místo: Kateřina Brejlová
Nejlepší střelec 3 bodových hodů:
1. místo: Milan Urban
2. místo: Denisa Bezpalcová
3. místo: Pavel Korýnský
Soutěž o nejlepšího smečaře:
1. místo: Milan Urban
2. místo: Martin Dvořák
3. místo: Marek Šmůla

Už 5. ročník streetballového turnaje organizovaného městem a místními basketbalovými nadšenci proběhl 26. června tradičně na venkovním
hřišti na konci Husové. Do bojů zasáhlo 7 týmů
v kategorii mužů nad 17 let a 4 týmy dívek nad
17 let. Složení zhruba 60 účastníků bylo pestré, vedle černošických borců dorazili kolegové
z Poberouní, z Prahy i dokonce z Velkých Popovic. Vedle ryzých amatérů zde hráli aktivní sportovci z vyšších basketbalových soutěží.
Vedle vlastního turnaje proběhly i doprovodné
individuální soutěže o nejlepšího střelce trestných hodů, hodů za tři body a o nejlepšího smečaře. Vítězové obou hlavních kategorií dostali
vedle medailí též od města atraktivní trička Ballers s basketbalovými motivy.
Aleš Pajgrt
Výsledky turnaje:
Kategorie dívek:
1. tým „Mrtě Baby“ (Denisa Bezpalcová, Adéla
Filařová, Jana Němcová, Míša Muchová),
2. tým „Bad Ideas“ (Anežka Pajgrtová, Adéla
Řeháčková, Alžběta Poláková, Tereza Novotná),
3. tým „Top Star 93“ (Kateřina Brejlová, Zuzana
Rusá, Dominika Štědrá).
Kategorie mužů:
1. tým „Hoops“ (Josef Schmit, Milan Urban,
Martin Fučík, Lukáš Horák),
2. tým „Žerno Crew“ (Marcel Palán, Nikolas

Tým Hoops

Anežka Pajgrtová

Tým Mrtě Baby;
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Fotbalisté SK Černošice mají za sebou
nevyrovnanou sezónu
A mužstvo – podzim se příliš nepovedl, zranění několika hráčů při úzkém kádru se projevilo nevyrovnaností výkonů. Až v posledním kole
nás překvapivá výhra v Průhonicích posunula
v tabulce nahoru. Jaro bylo herně i výsledkově
podstatně lepší a tak se nám podařilo okresní přebor zachránit. Nejlepšími střelci: Stoulil Ludvík 10,
Červený Jan a Kolář Jan po 9. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, že navštěvovali zápasy
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A tým
Všenory
Vonoklasy
Horoměřice
Zvole
Průhonice
Čisovice
Černošice
Jinočany
Choteč
Úhonice
Libčice
Hostivice
Č. Újezd
Davle

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
15
12
13
10
10
10
9
9
10
10
9
7
6

0
4
5
6
1
6
5
5
6
6
3
2
2
7
6

2
6
8
12
10
11
11
11
11
13
14
15
12
14

Skóre
118: 41
67: 45
71: 51
63: 51
55: 59
59: 58
47: 54
46: 54
59: 67
51: 74
54: 78
52: 55
38: 56
30: 67

Body
64
50
42
40
36
35
35
33
33
33
32
29
28
24

našeho mužstva v hojném počtu a doufáme, že
nám zachovají přízeň i v další sezoně.
B mužstvo – po celou sezonu měl tým hrající
III. třídu problém s docházkou jak na tréninky,
tak i na zápasy. Většinu jich muselo odehrát
i několik hráčů áčka, k jednomu zápasu jsme
se vůbec nedostavili. Nejlepší střelci: Dragoun
Martin a Svoboda Jan se 14 brankami.
Za SK Černošice Petr Jahelka, sekretář oddílu
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B tým
Lety C
Všenory B
Kosoř
Čisovice B
Třebotov
Klinec
Štěchovice C
Vonoklasy B
Řevnice B
Choteč B
Černošice B
Kazín B
Kytín

Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

+
17
16
12
11
12
12
10
9
8
8
8
7
5

0
1
2
3
5
2
2
2
4
5
5
4
1
6

6
6
9
8
10
10
12
11
11
11
12
16
13

Skóre
87: 68
85: 42
69: 47
60: 70
55: 35
53: 56
64: 75
58: 72
60: 56
56: 72
58: 67
52: 73
49: 73

Body
52
50
39
38
38
38
32
31
29
29
28
22
21

Hráči „ačka“ po posledním zápase sezóny. Na domácím stadiónu uštědřili soupeři tři góly.
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Vyhodnocení výtvarné soutěže na téma„Život pod vodou“
Chcete-li nahlédnout do
života pod vodou, stačí navštívit černošickou knihovnu.
Celý květen zde probíhala
výtvarná soutěž na toto téma.
Zúčastnilo se jí 40 malých
malířů a vy se na vlastní oči
můžete přesvědčit, že černošické děti malovat opravdu
umějí.
Vybrat ty nejhezčí obrázky
bylo těžké, vyhrát si zasloužili všichni tvůrci. Nakonec jsme obrázky rozdělili
do dvou věkových kategorií a v každé vybrali 4 vítěze,
na které čekají hezké knížky.
V kategorii do 8 let vyhráli
Jakub Brabec, Vendulka Hlaváčková, Terezka Kuchařová
a Jan Waldhauser. Ve druhé
od 9 do 15 let Ema Soukeníková, Jana Ticháčková, Barbora Budíková a Laura Hralová. V září se děti mohou
těšit na další soutěž, tentokrát
o českém spisovateli Františku Hrubínovi, od jehož
narození v září uplyne 100 let.
Irena Šilhánková, knihovnice
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Návštěva v knihovně byla pro některé páťáky premiérou
Středa 9. června byla pro pátou třídu paní učitelky Zhoufové ve znamení návštěv. Nejdříve
jejich kroky zamířily na městský úřad a pak k nám, do knihovny. Pro některé děti byla návštěva
knihovny premiérou, pro jiné příležitostí vrátit knihy a půjčit si jiné. Na regálech v dětském
oddělení na ně čekalo 7 500 knížek.
Největšímu zájmu se, stejně jako v oddělení
pro dospělé, těšily knižní novinky, zejména pak
komiksy. Na začátku jsme děti seznámili s provozem knihovny, ukázali jim, kde najít na internetu on-line katalog knihovny a jak s ním pracovat a poté v pohodě domova si vybírat knížky
a sledovat nejnovější knižní přírůstky. Knihovna
půjčuje i časopisy a CD-romy, ty jsou ale k zapůjčení pouze prezenčně, čili v prostorách knihovny.
Literární znalosti dětí jsme prověřili malým kvizem a všechny děti obstály na jedničku. Paní učitelka ze správných odpovědí vylosovala tři vítěze,
které jsme odměnili sladkostí. Zbyl čas i na procházení mezi regály a listování v knížkách.
Nakonec jsme rozdali pár přihlášek do
knihovny, která u školou povinných čtenářů
musí být podepsána jedním z rodičů nebo
zákonným zástupcem. Registrační poplatek je
60 Kč do konce tohoto kalendářního roku. Na

začátku října, kdy proběhne již tradičně Týden
knihoven, je registrace pro všechny zdarma.
Protože začínají prázdniny, přejeme všem dětem
jejich příjemné prožití. Nezapomeňte si do
baťůžku přibalit nějakou hezkou knížku třeba
z novinek nakladatelství Thovt, které je zaměřeno výhradně na literaturu pro děti. Jejich
knížky jsou plné zábavy, poučení a vzdělání.
Irena Šilhánková, knihovnice
A ještě postřehy návštěvníků z 5. A
„V městské knihovny jsme se dozvěděli spoustu
věcí. Například to, že knihovna nabízí k vypůjčení
jedenadvacet tisíc knih. Zpestřením prohlídky byla
i vědomostní soutěž týkající se autorů knih.“
Daniel Rosič, 5. A
„V knihovně jsem byl poprvé, docela se mi tam
líbilo. Divil jsem se, kolik je v knihovně knih.“
Vašek Čížek, 5. A
Irena Šilhánková, Milena Kozáková

Rádi bychom vás informovali o provozní době knihovny během letních měsíců. Knihovna bude z provozních důvodů
uzavřena v době od 19. 7. do 6. 8. 2010. V ostatní dny bude běžná provozní doba. Přejeme všem krásné léto.
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Nové knihy v Městské knihovně Černošice
Beletrie:
Nejlepší světové čtení – svazek obsahuje zkrácené verze čtyř úspěšných románů různých žánrů:
Crais, Robert – Pravidlo dvou minut, Davies, Martin – Drozd z ostrova Ulieta, Carverová, Caroline –
Pod sněhem a Kurson, Robert – Stíny v hlubinách; BARNES, Julian: Žádný důvod k obavám – nový
román autora, který patří k nejlepším anglickým stylistům; BRADFORD, Barbara: Nečekané požehnání – román pro ženy; BRDEČKOVÁ, Tereza: Alhambra – románová kronika o pražské umělecké
rodině, pokrývající celé jedno století; CLARK, Mary Higgins: Zrychlený tep – detektivní román;
CLARKE, Stephen: Merde impossible – čtvrté volné pokračování velice oblíbených příběhů plné
britsko-francouzského humoru; COOPER, Glenn: Tajemství sedmého syna – detektivní román;
FRANCIS, Dick: Vyrovnaný účet – román z dostihového prostředí; FREY, James: Můj přítel Leonard – autobiografický příběh líčí další osudy hrdinů bestselleru Milion malých střípků; HLAVÁČKOVÁ, Iva: Osudu neutečeš – český román; HŮLOVÁ, Petra: Strážci občanského dobra – pošesté
přichází Petra Hůlová ke čtenářům s novým románem a pošesté překvapuje, tentokrát provokativním
tématem: dnešní českou skutečnost popisuje očima poražených; McCLURE, Ken: Bezmezná ctižádost – román z lékařského prostředí; MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Důchodkyně nestřílejte – humorný
román; ROBERTS, Nora: Zaváté stopy – román pro ženy; SCOTT, Michael: Kočičí zaklínání – irské
mýty a pověsti; SMITH, Wilbur: Oko tygra – dobrodružný román; WAGENSTEIN, Angel: Daleko
od Toleda – příběh sefardské rodiny, která žila po několik generací v bulharském Plovdivu.
Naučná literatura:
BAILEY, Rosemary: Francie – průvodce po Francii, informace o nejnavštěvovanějších destinacích
v zemi, poznatky z historie, kultury a současného života, více než 280 fotografií, desítky podrobných map; ERHARDT, Ute: Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí – příručka pro
ženy, definuje principy asertivního chování doma i na pracovišti; JŮN, Hynek: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví – strategie práce s klienty, krizové scénáře; kniha
se zabývá tím, jak mohou ošetřovatelé a další lidé, kteří pracují s lidmi s problémovým chováním,
změnit své chování tak, aby nevyvolávali problémové chování svých klientů; KNOPP, Guido: Osvobození – základní fakta o nejdůležitějších válečných operacích konce 2. světové války na západní
frontě; MASON, Jeffrey Moussaieff: Když sloni pláčou – autoři uvádějí příklady různého chování
zvířat s emociálním podtextem.
Pro děti a mládež:
Svatat – výprava k Ná´vi – fantasy literatura; Hledej strašidla – knížka plná strašidel; Hledej zvířata v ohrožení – děti se dozvědí spoustu zajímavostí o ohrožených zvířatech; ke každé kapitole
patří obrázek, na nějž se zatoulalo několik zvířat nebo předmětů, které tam nepatří, tím se získávání
informací stává zábavou; FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Kniha sedmá. Obléhání Macindawu – 7. díl fantasy příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu. Děti dnes všeobecně
málou čtou. I z této hypotézy vycházel australský autor John Flanagan, když se v jeho hlavě rodila
dobrodružná série, která je nyní známá po celém světě pod názvem Hraničářův učeň.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz; on-line
katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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Kultura v obcích mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice
OS Náruč, Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3:
Od 14. 7. výstava studentů Ateliéru sochařství Kurta Gebauera nazvaná MIŠ MAŠ, na které mladí
umělci představí až do konce září svá díla nejrůznějších technik od fotografií, obrazů, obrazových
objektů a plastik až po experimentální oděvní návrhy a designové šperky. Svá díla vystaví i zkušení
výtvarníci působící na české scéně: Radka Salcmanová, Markéta Jáchymová, Lenka Janušková, Janja
Prokič za studenty, Hana Posilová, Michaela Huffsteter, Michaela Gorcová a Eva Melo.
9. 8. (19.00) Vernisáž výstav FOTOSALON a MIŠ MAŠ. Výstava fotografií s námětem Slavnosti
a hosté potrvá do 25. září.
Kavárna Modrého domečku prodlouží otvírací dobu, a to v úterý až pátek od 9.00 do 21.00 a v sobotu
od 9.00 do 19.00.

Dobřichovice
15. 6. (zámek, 18.00)–výstava Zdenky Krejčové, akademické malířky, absolventky Umprum ateliéru
K. Svolinského. Výstava potrvá do 20. 7.
10. 7. (kostel Karlík, 18.00)–Podvečer duchovní hudby: Olga Jelínková (soprán) a Oldřiška Musilová (mezzosoprán) zazpívají za doprovodu Jiřího Richtera (housle) a Jaroslava Šarouna (klavír).
Vstupné dobrovolné.
2. – 18. 7. (nádvoří zámku)–Dobřichovické divadelní slavnosti
2., 4. a 5. 7. ve 20.00–Já jsem otec Bemle a já matka Žemle, režie Petr Říha, jako hosté vystoupí Jiří
Štědroň a Jan Petráň z divadla Semafor.
8., 9. a 11. 7. ve 20.00–Pyžamo pro šest, režie Lenka Loubalová
15., 16. a 18. 7. ve 20.00–Ten, kdo utře nos, režie Petr Říha
22. 7. (zámek, 20.00)–sólový koncert Hany Blochové k svátku Marie Magdaleny: Písně ženských
středověkých klášterů
23. 7. (zámek, 20:00)–koncert skupiny Nezmaři
24. 7. (kostel Karlík,18:00)–koncert sopranistky Amy Rosine z Kansasu
24. 7. (Fürstův sál, 20:00)–Zločin trochu jinak, původní talk-show Josefa Klímy. Pět pořadů, kde
bude stejným dílem zastoupeno slovo i hudba a do kterých Josef Klíma v roli moderátora pozve
pokaždé jiného hosta. První pořad se uskuteční 24. 7., další 31. 7., 7. 8., 14. 8. a 21. 8.
29. 7. – 6. 8. (zámek, sál s krbem)–Mistrovské kurzy. Již podesáté budou letos probíhat za podpory
města Dobřichovice, společnosti DOB-INVEST, a. s., Elektrotrakce, s. r. o., a Area TZB, a. s., Dobřichovické mistrovské kurzy posluchačů konzervatoří z ČR a zahraničí pod vedením violisty Karla
Doležala a dalších vyučujících. Koncerty budou probíhat v hlavním sále na zámku Dobřichovice
a vstup bude volný. Veškeré další informace naleznete na www.stringmastercourses.net.
31. 7. (Fürstův sál, 20.00).–Zločin trochu jinak, původní talk-show Josefa Klímy. Druhý díl pořadu
se zajímavým hostem i muzikou Klíma bandu.
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Hoštění zahraničního studenta? Nová zkušenost!
Možná jste je potkávali ráno ve vlaku, nebo jste
jejich ne vždy dokonalou češtinu slyšeli v místním obchodě. Byly to zahraniční studentky
Anleena, Eri, Julia, Maria a Barbara, které přijely
strávit školní rok do České republiky v rámci
mezikulturní výměny AFS a našly své hostitelské rodiny v Černošicích a blízkém okolí.
Během celého roku studovaly na českých gymnáziích, chodily do kroužků a kurzů, našly si
mnoho českých přátel a poznaly nejen krásy českých zemí, ale i české zvyky a kulturu. Mohly si
vyzkoušet i nové aktivity – Portugalka Maria se
naučila dobře lyžovat, Anleena z Finska zase poprvé
v životě jela řeku na raftu
a naučila se jezdit na koni.
Erin z Japonska nadšeně
navštěvovala v Praze kurzy
keramiky.
Pro hostitelské rodiny
a jejich okolí to byla dobrá
příležitost dozvědět se
hodně o tom, jak to chodí
v zemích, odkud pocházejí
jejich zahraniční „dcery“.
Mohly porovnat zvyky, kulturu a také často jídlo, neboť
některé studentky opravdu
rády a výborně vařily (Julia
z Německa a Maria z Portugalska). Pro hostitele to byla
výborná pobídka k aktivnějšímu trávení volného
času a k návštěvám mnoha
zajímavých míst doma
i v blízkém zahraničí, které
předtím dlouho odkládali. Některé akce podniklo
i více rodin společně, a bylo
zajímavé sledovat názory
studentek, pramenící z rozdílnosti kultur.
Blíží se doba, kdy účastníci
letošního programu AFS
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pojedou domů obohaceni o nové životní zkušenosti a přátelství. Hostitelským rodinám končí
období časté komunikace v cizím jazyce, i když
někteří studenti zvládli základy češtiny velmi
dobře, komunikačním jazykem v rodině nakonec stejně bývá angličtina, španělština či němčina. Právě teď je doba, kdy se ještě mohou noví
zájemci o hoštění přihlásit do programu pro
nadcházející školní rok. A tak uvažujete-li o této
možnosti, nahlédněte na stránky mezinárodní
organizace AFS – www.afs.cz.
Edita Metličková, hostitelská maminka

kultura

Přehled kulturních akcí na rok 2010
10. 7.
10. 7.
15. 7.
14. – 15. 8.
28. 8.
4. 9.
13. 9.
17. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.

Červenec
Bigbeatové dunění – rockový festival (Park Berounka)
Farmářské trhy (parkoviště před hotelem Kazín)
Klasické trhy (Park Berounka)
Srpen
Mariánská pouť (Komenského ulice u kostela)
Lokál Fest (Club Kino)
Září
Inline Černošice – Černošická míle
Janet Robin USA
Geoff Tyson USA
Spirituál kvintet
Pitsch Bender CZ,SK
Oktoberfest

(Club Kino)
(Club Kino)
(kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(Club Kino)
(Masopustní náměstí)

Říjen
Bluff Note, hammond quartet (Club Kino)
14. 10.
21. 10.
Komorní koncert, pocta Mahlerovi (ZUŠ)
22. 10. Romská kapela Mário Bihári a Bachtale Apsa (Club Kino)
12. 11.
11. 12.
11. 12.
17. 12.

Listopad
Sixin (Club Kino)
Prosinec
Adventní trhy (Komenského ulice u kostela)
Big Band Václava Zelinky (Club Kino)
Trio de Janeiro (Club Kino)

Černošické Bigbeatové dunění opět jako Open Air
Firma ŠIBA, s.r.o., (pouzdra a příslušenství na hudební nástroje, pódiové systémy, jeviště, tribuny)
a Club Kino, který firma provozuje, pořádají 7. ročník festivalu Černošické Bigbeatové dunění. Na
festivalu se rovněž velkou měrou podílí město Černošice.
Letošní ročník se bude konat 10. července od 13.00 opět jako Open Air v Parku Berounka (na příjezdu do Černošic od Prahy vedle betonárny). Představí se kapely Klika, Ymrvere, Deliqent, Vepřový komety, Timudej, Xindl X, Lokomotiva Planet, Dyk je to jedno, Atari Terror, False Hope, Suffocate With Your Womitus. Vstupné na místě činí 150 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu a občanům bydlícím v blízkém okolí konání festivalu se předem
omlouváme za zvýšenou hladinu hudebního hluku.
Za produkci festivalu Michal Strejček, www.clubkino.cz
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Restaurace Club Kino nabízí minutkovou kuchyň, zahrádku, koncerty, DVD a video projekce,
kino, divadlo. Možnost pořádání seminářů, firemních prezentací, veškerých oslav atd.
ŠIBA, s.r.o., Club Kino a město Černošice Vás srdečně zvou na:

16

1

L

7. ČERNOŠICKÉ

BIGBEATOVÉ
DUNĚNÍ
10. července 2010
13:00 - 24:00

20

KI

ČERNOŠICE - Park Berounka - vedle betonárky

SUFFOCATE WITH YOUR WOMITUS,
FALSE HOPE,
ATARI TERROR, DYK JE TO JEDNO,
LOKOMOTIVA PLANET,
TIMUDEJ, XINDL X,
VEPŘOVÝ KOMETY, DELIQENT
YMRVERE, KLIKA
VSTUPNÉ 150,- Kč

23

2

KI

PŘEDPRODEJ
vstupenka včetně pláštěnky

v Clubu Kino Černošice + Plynbouda Dobřichovice

2.7.
pá

DJ

6.7.
út

KINO

50

1. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY

3
VSTUPNÉ: 50 Kč

20:00

DJ Rasty + DJ Syndrom
hod.
První prázdninová taneční párty pro ty, co nejeli k moři a nechtějí přitom zůstat na suchu.

SEX VE MĚSTĚ II

USA / 2010 režie: M.P.King komedie 146 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David Eigenberg ...

20:00
hod.

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film Sex ve městě 2, ve kterém
se vrací Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis)
a Miranda (Cynthia Nixon). Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v pokračování, které
opravdu září. Co se stane po tom, co řeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky
přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby život neměl v záloze pár překvapení ...

e,

0

0

kultura

9.7.
pá

DJ

13.7.
út

2. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY

VSTUPNÉ: 50 Kč

DJ Booty + DJ Tommy
Sympatická dvojice ze Zbraslavi DJ Tommy a DJ Booty to opět pěkně rozbalí ...

ROBIN HOOD

20:00
hod.

USA / 2010 režie: R. Scott akční 140 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Hrají: Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand ...

20:00

TANEČNÍ PÁRTY S BUNDOU A VÓĎOU

VSTUPNÉ: 50 Kč

20:00

SANSÁRA & OKOPEM NKA

VSTUP ZDARMA

hod.

Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které
vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor,
když ne mor, objevila se neúroda, nebo vše najednou. Pokud byla úroda, přišly zvýšené daně,
lapkové a zvůle šlechty. Schytali to skoro pokaždé. Ještě že měli statečného a poctivého
ochránce Robina Hooda.

KINO

16.7.
pá

DJ

17.7.
so

LIVE

Hot Summer Night se stálicemi černošické taneční scény Bundou a Vóďou ...

Zahradní akustický koncert skupiny Sansára spolu s akustickou úderkou
Okopem Nka je tím pravým pozváním na posezení v zahradní restauraci Clubu Kino
pod žhavým nebem plným letních hvězd ...

20.7.

JARMAREČNÍ BOUDA

KINO

Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti.
Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Velice netradiční film založený
převážně na obrazovém vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách,
které výrazně umocňují celý příběh ...

23.7.

4. PRÁZDNINOVÁ TANEČNÍ PÁRTY

út

pá

DJ

27.7.
út

KINO

ČR / 2010 režie: P. Dražan drama 84 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan Bárta, Hana Baroňová, Karel Zima, Matěj Porteš ...

VSTUPNÉ: 50 Kč

Letní tancovačka v rytmu Drum and Bass s DJ. Rasty a DJ. Syndrom

hod.

20:00
hod.

20:00
hod.

20:00
hod.

MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY

USA / 2010 režie: G. Heslov komedie 94 min.
20:00
hod.
Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang,
Robert Patrick, Waleed Zuaiter, Glenn Morshower, Tim Griffin, Rebecca Mader, Steve Witting, George
W. Bush, Saddám Husajn...

Novinář (Ewan McGregor) odjíždí do Iráku, aby své bývalé a snad i sobě dokázal, že je taky
chlap. Tady se setkává Cassadym (George Clooney), jenž je bývalým členem tajné jednotky
psioniků, která pod vedením šamana (Jeff Bridges) zkoumá možnosti lidské mysli.
Spolu se vydávají na cestu po Iráku. Zažijí únos, vysvobození a skončí na základně americké
armády, která pod vedením arogantního velitele (Kevin Spacey) pokračuje ve výzkumu
paranormálních jevů ...
VSTUPNÉ: 70 Kč

31.7.
pá

DJ

TANEČNÍ PÁRTY V PŮLCE LÉTA

VSTUPNÉ: 50 Kč

Electro - Radio - Dance Booty Mix plný světových hitů a remixovaných vychytávek
od DJ. Booty a DJ. Tommy.

20:00
hod.

WIFI

Club Kino nabízí zdarma možnost připojení k internetu prostřednictvím interní wifi sítě.
Mimo toto připojení je možmo k surfování po netu využít též bezplatně dvou pevných
pracovních PC stanic, které jsou umístěny v restauraci Clubu Kino.
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